
  
  

 

 

 
 

  تصنيف

  عبدا بن اإلمام أمحد 
 
 

 

  
  طبعة دار النصيحة

  
  
  كتبه

   عبدا آل محدانأبو
  
  
  
  
  



  
 ٢   

  يمبسم اهللا الرمحن الرح
ال إال إال اهللا وحده ال  والشكر له عىل توفيقه وامتنانه وأشهد أن هاحلمد اهللا عىل إحسان     

 . ، أما بعد وعىل آله وصحبه أمجعني☺رشيك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله 

هام اهللا  لعبد اهللا بن اإلمام أمحد رمح»نةُّالس«كتاب  كنت وقفت عىل حتقيق الريايش لفقد
ًت هذا الكتاب، وقضيت معه وقتا طويال وكنت قبل ذلك قد حقق، تعاىل   وكانت يل بـه ،ً

ال ، ايش اجلديد وجدت فيـه أشـياء وأخطـاء كثـرية، فلام طالعت حتقيق الريربة ومعرفةخ
 العقيدة السلفية التي كان املحقـق حيقـق ا يفًواقعوكان كثري منها ، حيسن السكوت عليها

 باآلثـار واألحاديـث التـي يف اًقـِّتعلُم، وكان بعض هذه األخطـاء ا من كتبها املعتربةًكتاب
ا، وهـو خيصني أنـا شخـصيكان ،  وبعض هذه األخطاء  عليهاًهتجامويها  فًالكتاب حتكام

، أحببت أن أسدي النصح هلذا املحقق لعلـه يرعـوي أهوهنا عندي، فلام كان األمر كذلك
ملـن يقـف عـىل مني  ا ً فيكون هذا تنبيه- وال أمتنى له ذلك -فإن مل يفعل ، يراجع رشدهو

نة ُّ أهـل الـسذر ما فيها من خمالفات لعقيـدة ومـنهج ليحوايش وما فيه من احل  هذاحتقيقه
 .  ونعم والوكيلانواهللا من وراء القصد، وهو حسب ر،واألث

 :ام ييل وهذه املالحظات تتلخص في
والعجـب أن بعـض  ومن التعليقات التي كتبتها عىل الكتاب،   من حتقيقيه رسقات-١

 ! وذهب إليه  هو وما ما قررهيناقضمني ما رسقه 
بالـضعف =  حمتجـني هبـا ها أهل الـسنة بـالقبول ا عىل األحاديث التي تلقمهحك -٢

 !والنكارة 
 .ثناؤه ومدحه لكبار أهل البدع من املعطلة وغريهم -٣
 .  ئمة السنة واحلديث انتقاده أل-٤
 . نقله لكالم أهل التعطيل يف الصفات دون إنكار-٥
 .رجاء لإلدعوته -٦

 .نبيهات والتوغريها من املالحظات     
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بعـض التـي جعلتهـا  يف حـوايش الكتـاب عـىل ً كثريا من تعليقايت ونقواليت  املحققأخذ
  . قاد التي ذكرها املصنفاملسائل املهمة يف أبواب االعت

 ! ًنقـال) ١٥٠ (من حتقيقي أكثـر مـن) أو رسقها (اقتبسهاتي  الوكان عدد تلك النقوالت
 !إن شاء اهللا واخلطب يف هذا يسري 

 ٣٢٥ و١٨٥و١٧٥ و١٥٩و١٥١ و١٤٨ و٩٧ و٨٧ و٨٥ و٧٢و٧٠و/١: (ومن ذلـك 
 ١٩٣ و١٨٥ و١٧٠ و١٢٣ و١٠٧ و٨٤ و٢/٣٣ (،)٣٥٨و٣٤٧و ٣٤٥و٣٣٦ و٣٢٧و
 )١ ()إلخ..  و٢٢٣ و١٩٧و

يأيت  أهل العلم من كالم  والفوائد يف نقله لبعض تلك احلوايشهأنومما ال ينقيض العجب منه  
 ال يدري ًينقل قوالفكان بمنزلة من  اآلثار،و  األحاديثحكم عليه من ضعف تلك خيالف ما بام

 :  ومن ذلك ! خيالفهيوافقه أمأ! أ هو له أم عليه 

ضحك ربنا من « :☺قال :  قال أيب رزين العقييل ف حديثَّضع) ١/٣٥٨(يف  - )أ( 
                                         

-١/٥( فقال  البن خزيمة »التوحيد«فقد سبق وانتقده الزهريي يف مقدمة طبعته لكتاب ! وليس هذا بغريب عليه )    (١
فأمـاكم يـوم ! أربعوا عىل أنفسكم أهيا النـاس : ينأقول ألمحد هذا ولغريه ممن استمرءوا السطو عىل أعامل اآلخر): ١٧

 : ٍوأما بيان ذلك فمن عدة أوجه، أوجز هنا بعضها. يشيب من هوله الولدان
 ...             تشبعه بام مل يعط -٣...   َّ كذبه هداه اهللا عيل -٢...    متابعته يل حتى يف خطئي-١                 
 . ً لك هذا ؟ فذكر مجال ليست يف املخطوط قد نقلها كام هي يف حتقيقه  من أين- ٤                 
 . وإن خاهلا ختفى عىل الناس تعلم..    ومهام تكن عند امرئ من خليقة   -٥      

 :ًثم ذكر كثريا من األمثلة لكل واحد من هذه النقاط، ثم قال  
أمحـد بـن عـيل القفـييل ثلة ودالئل وبينـات عـىل اعتـداء حتى ال نطيل أكثر من ذلك فهذا باختصار نامذج وأم: ً  وأخريا

ً بالكـذب عـيل، وتـشبع بتحقيقـي مـستدركا عـىل  البن خزيمـة، بـل ومـأل كتابـه»التوحيد«الريايش عىل حتقيقي لكتاب   َّ َّ
 !!ًالتحقيقات األخرى للكتاب ناسبا كل ذلك لنفسه 

فكانـت لـه لقمـة !  ما يف التحقيقات األخرى مـن األخطـاء      بينام حقيقة األمر أنه قابل حتقيقي بتحقيق غريي فعرف
 !سائغة ظهر هبا بمظهر الناقد البصري 

وإن كنت ال أعرفه، وإن كـان هـذا ال يمنعنـي .. َّويعز عيل أن خيرج هذا الكتاب من رجل انتسب لدار احلديث :     هذا
ًيعظكم اهللا أن تعودوا ملثله أبـدا .  وصيانة داركم جيب عليكم صيانة أنفسكم: أن أقول للقائمني عىل هذه الدار وطالهبا

 .     إن كنتم مؤمنني



  
 ٤   

  عليه و عـىل تـضعيفه لألثـر ، تعليقي عىل هذا األثر ما هو ردثم نقل من !  احلديث» ..قنوط عباده
سئل   ملاأيب عمر حممد بن عبدالواحد صاحب اللغة ، فنقل كالم)فائدة: (فقال !وهو ال يشعر بيشء 

 .إلخ  ..واالعرتاض بالطعن عليه بدعةُاحلديث معروف، وروايته سنة، : قالف ،عن هذا احلديث

 !ُ رواية احلديث الضعيف سنة ؟ والطعن فيه بدعة ؟تفمتى كان

 ! ظاهر  منه عىل احلديث بالضعف تناقضحكمهذا الكالم مع هل هنقلولكنه ال يدري أن 

 هـذا( :لـسجزي ثم نقل من حاشـيتي قـول ا،يهرُّف قول الزَّضع )١/٤٣٥(يف  -)ب(
 بن وشعيب ،يزيد بن ويونس ،ومعمر ،والزبيدي ،عتيق أيب ابن عنه رواه ؛هريُّالز عن حمفوظ

  اهـ  .منهم واحد ومل ينكره ،أئمة كلهم وهؤالء ،محزة أيب

 حتى ينقـل مـا ُ، فأين يذهب هبذا الرجل األثر محقق هلذاـ ال تضعيفهذا النقل يناقضو
ومل  قبلـه األئمـة ا يعرتف هو بنفـسه أنـه قـدًثرفيضعف أ، وائليشهد عليه بمخالفة العلامء األ

 !أي خري فيمن خالفهم ؟ف. ينكره أحد منهم

 يف خروج صاحب الكبرية من دائرة حممد بن عيل  أثر حكم عىل )١/٥٦٨( يف - )ج(
 .   اإليامن إىل دائرة اإلسالم بأنه ضعيف جدا

  .إلخ .. ما أحسن ما قاله حممد بن عيل : إذ يقول ثم نقل من حاشيتي كالم اآلجري  

 مـثني عىل كالم لُ، فكيف ي)جداضعيف ( : عليه بأنه املحققحكمًوهذا النقل يناقض متاما 
 ! وهو ضعيف جدا إليه ؟يقله صاحبه،

 . الطويل حديث لقيط بن عامر فَّضع) ١/٢٢٣ (يف - ) د(  

 !له  تصحيح ابن تيمية : ثم نقل من حاشيتي

 أنـه عـىل ُوعظمته ُوفخامته ُجاللته يتناد جليل، كبري حديث هذا:  وقول ابن القيم
 وقـابلوه بـالقبول، َّوتلقـوه كتـبهم، ىف نةُّالـس أهـل ُأئمـة ورواه .. النُّبوة مشكاة ِمن خرج قد

 إلخ  .. ُرواته من أحد يف وال فيه، منهم ٌأحد يطعن ومل نقياد،الوا بالتسليم

 بن أمحد بن وعبداهللا ،الصنعاين إسحاق بن حممد احلديث هذا روى:  منده ابن وقال
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ِينكره ومل..  وغريمها حنبل ْرووه بل إسناده، ىف مّيتكل ومل أحد، ُ َ  والتـسليم، القبـول سبيل عىل َ
ِينكر وال ٌجاحد، ّإال احلديث هذا ُ  إلخ .. ُّوالسنة للكتاب خمالف أو جاهل، أو ِ

ُّ وترك أئمة السنة وتلقيهم لـه !رين ِّ لبعض املتأخاًإىل تضعيفه اتباعومع ذلك ذهب : قلت
  !ه أو طعن فيه َّ وإنكارهم عىل من رد،بالقبول

يم الـذي نقلتـه يف  مـن كـالم ابـن القـاحلـديث الـضعيف يرشح هذا والغريب أنه ذهب
 (!) هذا احلديث مع صحته): (٢/٢٢٨ ( كالمه ما ينقض تضعيفه له، كقوله  ويف بعض،حاشيتي

 ...)أدل دليل عىل أن احلوض يكون يف املوقف قبل الرصاط 

 !  ؟فكيف يستقيم هذا النقل مع احلكم عليه بالضعف

 ! احلـديث الـضعيفهـذا ستخراج الفوائد واألحكام منيف ا صفحات) ٦( سود املحقق وقد
األحاديث، فهـل م يأت ذكرها يف غريه من ـل وأحكام مع العلم بأن هذا احلديث قد انفرد بمسائل

 ! ؟تضعيفه للحديث قول هبا مع سي

 ه مرآة بيضاءِّأتاين جربيل ويف كف«: ☺ قال النبي ، أنس حديث )١/٣٦٨(يف  -) هـ(
 .احلديث »..

 ! جدا حديث صحيح، وإسناده ضعيف: املحقققال 

 !له   ومل يذكر ما وجه تصحيحه،ثم تكلم عىل أسانيده وضعفها كلها

،   للـدارمي»د عـىل اجلهميـةلـرا«  حتقيقـه لكتـاب بتضعيفه يف جزمالغريب أنه قدو
 ! ) لعبداهللا»نةُّالس«ُللحديث طرق أخرى تنظر مع خترجيها واحلكم عليها يف كتاب (: وقال

لتـي ال  ا مع بقاء العلل اختلفحكمه عىل احلديث قد  وجدنا»نةُّلسل«  حتقيقهفلام نظرنا يف
  ! )املتأخرين ( من أهل التحقيقيمكن تصحيح احلديث هبا عند

فخيش من   احلديث من حاشيتي تصحيح أهل العلم هلذاملا نقلعنده  احلكم اختلف َّلعلف
 :  ما ييل ي من حاشيت، فنقلخمالفتهم يف هذا املوطن

 . ُديث مشهور عن عثامن بن عمريهذا ح: قال ابن منده
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 به َلَّ ومج،وه بالقبولّ وتلق،نةُّ رواه أئمة الس،نأَّهذا حديث كبري عظيم الش: وقال ابن القيم
 .  إلخ .. »مسنده«افعي َّالش

بـل ن، أخرجه عبداهللا بن أمحد بن حنُّا حديث حمفوظ، له شاهد يف السنهذ: وقال الذهبي
  اهـ. له»الرد عىل اجلهمية«يف كتاب 

 !ذلك فحكم عليه هبذا احلكم الغريب  اشتد عليه هذا عنهمفلام رأى     

 

 احلـديث بـالقبول ُّها أهل الـسنة وعلـامءا من األحاديث واآلثار التي تلقٍكثري عىل حكمه
بالـضعف تـارة،  = لـرد عـىل اجلهميـة  وايف أبـواب الـسنة،  كتـبهم  هبا يفم، حمتجنييوالتسل

، وهو يف حقيقته ملن تأملـه بعـني )التحقيق والتخريج (:ُوبالنكارة تارة أخرى، كل ذلك باسم
علـم   سـواء املسندة يف أبـواب االعتقـاد، واآلثارنةُّلكتب أئمة الس) ختريب وتشويه(لبصرية ا
 .ذلك أم جهلهب

 ا وفيهـَّ إالا منه عليه ورقةُّ مترفال تكاد) خرجةاملحققة وامل( قرأ القارئ يف هذه الكتب فإذا
حه َّ صـحما كان فيها مـن صـحيح أو حـسن فـإنام، و! املنكر وأَّالضعيف جدا،  وأالضعيف، 

 : ما ييل ومن أمثلة ذلك   !املتابعات والطرق وكثرة املحقق بالشواهد

 .  بن أمحد لعبد اهللا»ُّالسنة«كتاب يف  -أ

 !ًثرا بالضعف أ) ٣٥٠(فقد حكم عىل   

 .)٤٨ (: املنكر منها

 ).٥٨ (: والضعيف جدا

  ).٢٤٤: ( والضعيف منها

 .حتقيق الريايش. لدارمي  ل»الرد عىل اجلهمية« كتاب -ب

صـفحة منـه مـن حـديث بعد ذلـك  تكاد ختلو  ال بالضعف، ثم فيهٍقد حكم عىل أول أثرف     
 .  أو ضعيف جدا، أو منكر ،ضعيف
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  !آثار) ٢٠٦( جمموع ، من بالضعفًأثرا) ٧٨(عىل قد حكم ف     

 ).٨ (:املنكر منها     

  ).١٤: (     والضعيف جدا

 ).٥٦: (والضعيف منها     

 .  حتقيق الريايش. الدارمي لعثامن »النقض«كتاب  -ج

  .ًأثرا بالضعف) ١٢٤(وقد حكم عىل       

  ).١٩: (ملنكر منهاا      

 ).١٠ (:       والضعيف جدا

 ).٩٥ (:والضعيف منها      

ُّ أهل السنة يف كل زمـان ومكـان، ومهـا ام يفتخر هبناللذا لدارمي  اا كتابفإذا كان     
، فكيف  عىل هذه األحاديث الضعيفة واملنكرةقد اشتمال - شجى يف حلوق اجلهمية واملعطلةال
ذا سـيقول أهـل البـدع مـاو ! عقيدته الـصحيحة ؟امني ويأخذ منهُّالسطالب العلم  اميثق هبس

 ! ؟عقيدهتميف نة ُّواألهواء عن مصادر أهل الس

 : وهو يتكلم عن اإلمام الدارمي، قال)٢٢٨ص(» اجتامع اجليوش«يف    ابن القيمقال
ُّتب املصنفة يف السِّوكتاباه من أجل الك ُنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سِ راده الوقوف عىل ة منَِّ
بـن تيميـة ا والتابعون واألئمة أن يقرأ كتابيه، وكـان شـيخ اإلسـالم  بةَّما كان عليه الصحا

 اهـ. اِّيويص هبذين الكتابني أشد الوصية، ويعظمهام جد 

ًأن كتابـا أجـود ُ للمتقدمني يف هذا الشال أعلم.. عثامن بن سعيد : قال ابن عبداهلادي و 
ِّمنه، ومن كتابه اآلخر يف الرد عىل عموم اجلهمية    اهـ.َّ

 القارئ مما اشـتملت عليـه كتبـهومل حيذروا   والسنة أهل العلم أئمةهكذا يثني عليه: قلت
 األلفـاظ املخالفـة حيـذروا مـن أو،فيام زعمـه هـذا املحقـق  من األحاديث الضعيفة واملنكرة

 !   عىل اإلمام الدارمي أهنا منتقدة املحقق التي زعمللرشيعة



  
 ٨   

 !  ؟زعم هذا من باب التحقيق العلمي كل
 :ها خرج بنتيجتني يف حواشينظر الناظر وأ ،فإذا ما قرأ فيها طالب العلم      

ليس هلم - ء األثر وعلامنةُّ وهم أئمة الس-فوا هذه الكتب يف االعتقاد َّ أن الذين أل 
 علـم وال درايـة م، وليس هلـ يف أبواب العقيدة والدينعلم بام جيوز االحتجاج به وما ال جيوز

 وال بجمـع الطـرق بعلم اجلرح والتعديل والتصحيح والتضعيف، وال بعلم الرجال والعلل،
نة ُّن السيف بيا والتجميع والتكثري من األحاديث واآلثار ،)احلشو(هم  إنام مه!راسة األسانيد دو

 !والرد عىل املخالفني هلا وإن كانت ضعيفة أو منكرة 

التي اشتملت عـىل هـذه األعـداد الكبـرية مـن قـسم  اإلعراض عن هذه الكتب 
 طالـب العلـم هبـذه  أو يثق، إذ كيف يأخذ واألخبارالضعيف واملردود من األحاديث واآلثار

من الضعيف واملنكر وأخبار بني إرسائيل   ما فيها وفيهاالكتب ويتلقى منها عقيدته الصحيحة
 !؟ دين اإلسالماملخالفة ل

ً أن له مرشوعا جديدا يف )العابثني (ض املحققنيثم قد سمعنا من بع      نة ُّكتـب الـس) ختريب(ً
ضـعيف (، و) واالعتقـادنةُّصحيح كتـب الـس( :واالعتقاد املسندة، وهو تقسيمها إىل قسمني

  ! ) واالعتقادنةُّكتب الس

كفي يف  التي يرين وعبثهم بكتب السلف األوائل هبذه الطريقة املحدثةِّفانظر إىل جناية املتأخ    
دان مل يـسلكوا هـذا لـ وعىل اخـتالف الب، الدهور واألزمانِّر أن علامء األمة عىل مبيان خطئها

 علـامء َّوهل قرص!  األوائل، فهل خبئ لنا هذا اخلري عنهم ؟نةُّ أهل الساملسلك املشني بدواوين
اآلثـار ونقذ األمـة مـن هـذه األحاديـث مر العظيم حتى جاء هذا املتأخر وأ هذا األ عناألمة

 .واهللا املستعان! املنكرة ؟الضعيفة أو

تلك نة يف ُّ السلف وأئمة الس أن هناك فجوة كبرية بني منهج وطريقة عىلملنصفوهذا يدل ا     
 مـنهج ، وبـني وفهمهـاتـصحيحها وقبوهلـا واالستـشهاد هبـااألحاديث واآلثار واألخبار يف 

التصحيح والتضعيف، فالسلف وأئمة السنة غلني بالتخريج واملشت  كثري من املتأخرين وطريقة
  . آخرٍ يف وادوهؤالءٍاألوائل يف واد، 
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 عىل الـصحيح  قد اشتملت☺ال خيفى عىل كل ذي بصرية أن األحاديث املروية عن النبي        

  التنبيـهريـد أيولكن ؛العلامء عن ً فضال جيهله صغار طلبة العلم أمر ال أظن هذا فعيف، والض
 مـن  كلعىل كالم هو املقدم يف هذا البابهذا الشأن من املتقدمني كالم أئمة  أنهو  :عىل يشء

مل و ، ينكروه ومل،بالقبول والتسليم، فام تلقاه أئمة السنة  من كانانً كائ من املتأخرينأتى بعدهم
  مـن خمـالفتهميلـزم مـن  ملـانخـالفهم،  ذلـك والا نتبعهم يف فإن بالطعن والرديعرتضوا عليه

َّنة واالعتقاد، فإن من املسلم عند كـل صـاحب ُّ، وخاصة يف أبواب السوالطعن فيهمتنقصهم  ُ
، هيم لـد إال بام صـح عنـدهم، وثبـت يف هذه األبوابنة واحلديث ال حيتجونُّ أن أئمة السةسن

يف ، وخاصـة ☺ت عـن النبـي ع وأخشى هللا تعاىل من أن يستدلوا بـام ال يثبـرو وأوأهنم أعلم
 . بنوا عليها عقائدهمأصول الدين التي 

 نقبـل فلـم ،☺ اهللا رسـول قال بام أخذنا فقد): ٣٤٣ص (»النقض«يف  قال الدارمي       
 وابن ،الثوري وسفيان ،أنس بن ومالك ،معمر :مثل ؛املتقنون احلفاظ الفقهاء روى ما ّإال منها

 ،املبـارك وابـن ،لمةَسـ بـن ومحـاد ،زيد بن ومحاد ،ورشيك، ئدةوزا ،عاويةُم بن هريُوز ،يينةُع
 املريـيس تفقـه خـالف ،فيهـا والتفقـه ومعرفتهـا بروايتهـا اشتهروا الذين ونظرائهم ،ووكيع

 مل ومـا ،رددنـاه وهُّدَر ومـا ،قبلنـا القبـول عـىل ونظراؤهم األئمة هؤالء تداول فام ،وأصحابه
 منها وافقه بام وأبرص ،ومعانيه القرآن بتأويل واملعرفة لعلما أهل كانوا ألهنم ؛تركناه يستعملوه

 روى مـا منهـا فناّيَوز ،قبلوا ما وقبلنا ،روايتهم عىل فاعتمدنا ،وأصحابه املرييس من خالفه مما
 اهـ. ونظرائهم والثلجي مرييسـال :مثل ،املعارض هذا أئمة من اجلاهلون

 : ، ومن ذلك وقبلوه من األحاديث واآلثارلسلف ما حيتج أهل العلم بام تلقاه ااًوكثري     

 عـن أيب ،َ إرسائيل: نا وكيع بحديث، أيبحدثنا) ٥٧٢ (»ُّالسنة« قال عبداهللا بن أمحد يف -١     
 ؛»ِّ عـىل الكـريس ُّبَّ الـرَإذا جلـس «: قـال،مـر ُ عـن ع، عن عبداهللا بن خليفة،إسحاق
 وسـفيان حيـدثون ،عمـش أدركنـا األ: وقال،ٌع وكيَبِ فغض، سامه أيب عند وكيعٌ رجلَّفاقشعر
  .نكروهناُحاديث ال يهبذه األ
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أنكـر ، ديثاحلـ عند سـامعه هلـذا  واقشعرالذي تغري حاله عىل الرجل  وكيعكرنفأ: قلت
  ! ؟ منهَّح بام اقشعرَّفكيف لو رصجمرد اقشعراره 

 ومل ذا احلـديث حدثوا هبـ بأن السلف اإلمام املقدم يف هذا الشأن احتج عليه وهووكيعفهذا     
  ! ؟ُم أسوةلنا فيه أفليس ! ؟ فمن نحن حتى نرده،ينكروه

 هـذا، ف حديث عمـر َّضعحيث  - هداه اهللا - املحقق إنه ال يكاد ينقيض العجب منو     
 ، وسـيأيت يف املالحظـة لـه عنـد سـامعهَّوصحح أثر وكيع يف إنكاره عىل الرجل الذي اقـشعر

 . زيادة بيان) الثامنة(

ٌوهذا حديـث صحيح عنـد :  هذا عمر ديثح  عن)٢/١٢١ (»العرش«قال الذهبي يف      ٌ
َّ الـسبيعي، واألعمـش، وإرسائيـل، قأبو إسحا: فإن كان هؤالء األئمة.. ِّن املحدثني مجاعة م

ُّوعبدالرمحن بن مهدي، والثوري، وأبو أمحد الزبريي، ووكيع، وأمحد بن حنبل، وغريهم، ممن 
ُّم وعددهم، الذين هم رسج اهلدى، ومصابيح الـدجى، قـديطول ذكره َ ُُ ّ تلقـوا هـذا احلـديث ُ

َثوا به، ومل ينكروه، ومل يطعنوا يف إسناده، فمـن  نحـن حتـى ننكـره، ونتحـذلق بالقبول، وحد ُ ُ
  اهـ.. عليهم ؟ بل نؤمن به

 تـرى :لُ فق]أمحداإلمام  [ اذهب إىل أيب عبداهللا: قال يل شاذان:عبدالصمد بن حييى قال -٢     
يف صـورة    ريبُرأيـت «: قال  عن ابن عباس، عن عكرمة، قتادة:حدث بحديثُيل أن أ
  . فأتيت أبا عبداهللا فقلت له: قال ؟» ..ٍّشاب

 .   به العلامءَثَّدَ قد ح،ث بهّحد : قل له:فقال يل
  ])٢/١٠٤ (»طبقات احلنابلة«، و)١٣٥ (»إبطال التأويالت«[

ّوهـو يـتكلم عـن ) ١٦٦ص (»جواب االعرتاضـات املـرصية« يف  تيمية قال ابن - ٣   
ُوليس الغرض تعدد طرقه، وإنام الغرض األصـيل : »خلق اهللا آدم عىل صورة الرمحن«: حديث

ُأن األئمة املتفق عىل إمامتهم يف األمة ما زالوا يروونه وال ينكرونه، وال يتأولونه عىل املحفـوظ  ُ ُ
 اهـ. عنهم يف ذلك

: ًوأيضا: وهو يتكلم كذلك عن حديث الصورة) ٦/٤٤٥ (»بيان تلبيس اجلهمية«ًقال أيضا يف و     
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عطاء بن أيب رباح، وحبيـب بـن أيب ثابـت، :  مثل-َّاتفاق السلف عىل رواية هذا اخلرب ونحوه 
ِواألعمش، والثوري وأصحاهبم من غري نكري سمع من أحد ملثل ذلك يف ذلك العرص، مع أن  ِ ٍ ِ َِ ُ ٍ ِ

ِ دليل عىل أن علامء األمة مل تنُكر إطالق القول-ِّالروايات املتنوعة يف مظنّة االشتهار هذه  ّ ُ بأن : (ٌ
ِاهللا خلَق آدم عىل صورة الرمحن ّ؛ بل كانوا متفقني عىل إطالق مثل)َ  ..  هذاُ

ُفإن اهللا قد وصَف هذه األمة بأهنا خري أمة أخرجت للناس، وأهنـا تـأمر بـاملعرو: ًوأيضا     ُ ّ ف، ُ
ٌوتنهى عن املنكر، فمن املمتنع أن يكون يف عرص التابعني يتكلم أئمة ذلك العرص بام هـو كفـر  ّ َ ِ

َخلـق اهللا آدم عـىل صـورة الـرمحن«: وضالل، وال ينكر عليهم أحد، فلو كـان قولـه ً بـاطال »َ َ
 اهـ. لكانوا كذلك

م عـن حـديث ّوهو يتكل) ٣/١٢٨٣ (»خمترص الصواعق« كام يف  ابن القيم قال و-٥     
ًغـرال ًاةُعـر القيامة َيوم ُاسالن رشُحي «:جابر  ًهبـام ُ رواه عبـداهللا بـن أمحـد يف  : احلـديث» ..ُ

َ حمتجـني »ةُّالـسن«، وأبو بكر بن أيب عاصـم يف »ُّالسنة«، و»املعجم«، والطرباين يف »ُّالسنة« ، بـهُِّ
هميـة ّما أعله بـه بعـض اجللتفات إىل الء األعالم سادات اإلسالم، وال ا سوى هؤاسفمن الن

ًظلام منه، وهضام للحقِّ  ً َّورواه أئمة اإلسالم يف كتب الـسنة، ومـا زال الـسلف : إىل أن قال.. .ُ َ َُّ ِ ِ ُ
ُّحد من أئمة السنّة أنكره حتِيروونه، ومل يسمع من أ ّ ِ عـىل َى جاءت اجلهميـة فأنكرتـه، ومـىض ٍ

 لخإ... آثارهم من اتبعهم يف ذلك

هلذه األحاديث بالقبول هم الفقرة الثانية بعض النقوالت عن أهل العلم يف تلقيتقدم يف وقد     
 .والتسليم

 تعدى إىل أقـوال، بل ☺ عىل األحاديث املروية عن النبي  عند أئمة السنة األمرقترصيم ـول    
  .التابعني الصحابة

يف تفـسري املقـام  رب ر التابعي جماهد بن جـ أث يفتلقي السلف وأئمة السنة: ومن أمثلة ذلك    
 . عىل العرش بالقبول والتسليم☺املحمود بإجالس النبي 

ِّته العلامء بالقبول، نسلم اخلرب كام جاءقد تلق: قال اإلمام أمحد  -            ).٤٤٨ (»إبطال التأويالت«. ُ

ِّ وقال اإلمام اآلجري- ُ   يف إقعـاد : يعنـي[ا حديث جماهـد وأم: )٣/٣٦٧ (»الـرشيعة«يف
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ّ تلقوها ☺ُّاه الشيوخ من أهل العلم والنَّقل حلديث رسول اهللا َّفقد تلق]..  عىل العرش☺لنبي ا
، وبأحسن تل ا ً حـديث جماهـد إنكـارَّدَ وأنكروا عىل من رقبلوها بأحسن قبول، ومل ينكروها،قٍّ

 اهـ. وءُجل سَ حديث جماهد فهو رَّدَ من ر: وقالوا،اًشديد

ّإذا تبني هذا فقد حدث العلـامء .. :)٤/٣٧٤ (»وع الفتاوىجمم«يف   ابن تيمية  وقال- َ َّ
ّ جيلسه ربه عـىل☺ًأن حممدا رسول اهللا : املرضيون وأولياؤه املقبولون وهـذا لـيس ..  العـرشُ

ًمناقضا للش َّهو الشفاعة باتفاق األئمـة ِفاعة ملا استفاضت هبا األحاديث من أن املقام املحمود ُ
ُن مجيع من ينتحل اإلسم َ َ َ العـرش منكـر، وإنـام أنكـره  عـىلَإن إجالسه: َّ ويدعيه، ال يقولَالمِ ٌ ُّ ِ

ّبعض اجلهمي ِة، وال ذكره يف تفسري اآلية مُ ُ ِ  اهـ. ًنكراِ

وإن أردت زيادة بيان يف تلقي أهل السنة لبعض األحاديث واآلثار بالقبول والتـسليم دون 
ر السفلية عىل إثبات الصفات باآلثااالحتجاج «:  كتايباالعرتاض عليها بالطعن والرد، فانظر

َفصل ما حدث به الع: (املبحث الثاين (»اإلهلية َّ  ).فاتأحاديث الص ِوه بالقبول منلامء وتلقَ

  

 ؛نة يف قبوله ورده من األحاديث يف أبواب السنة واالعتقادُّ أهل احلديث والسأن ما اختلف      
ا فـإذ هـذا البـاب،  بينهام إن كان ممن حيـسنيرجحأن  و،قوليهم كال فلطالب العلم أن ينظر يف

ىل مـن ذهـب إىل يـشنع عـل بـه، وال يعنـف أو فليقعىل اآلخر ظهر له رجحان أحد احلكمني 
 وإنـام هـو احلكـم مـن تلقـاء نفـسهمل حيدث هذا احلكم اآلخر؛ ألن الذاهب إىل احلكم اآلخر 

  . مسبوق إليه ببعض أهل السنة واألثر

 

أن أئمة السلف ممن صنف كتب السنة واالعتقاد قد يوردون يف كتبهم األحاديث واآلثار 
األحاديث التي يف أسانيدها مقال، وذلـك مـن بـاب االعتـضاد وذكـر الـشواهد  وأالضعيفة 

 واملتابعات لألصل الثابت بالكتاب والسنة الصحيحة، ال أهنم حيتجون باألحاديـث الـضعيفة
 .طريقتهمال ببحاهلم وله والواهية يف إثبات العقيدة كام يتومهه من ال علم 

 إىل السامء الدنيا أوردوا حتـت ًفإذا ذكروا مثال أبواب علو اهللا تعاىل عىل خلقه، أو نزوله       
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هذه األبواب كل ما ثبت عندهم يف الباب من األحاديث الصحيحة وما دوهنـا مـن الـشواهد 
 .ا يعضد الباب ويقويهواملتابعات مم

كام ال ـ ًومن نظر يف كتب السلف املتقدمة وجد ذلك منهجا يسري عليه عامتهم، مع علمهم      
 . هذا الشأن وفرسانه أهل بالصحيح والضعيف وما حيتج به وما ال حيتج به، فهم ـخيفى

الباب من األحاديث واألئمة كانوا يروون ما يف ): ١/٢٨٧ (»الصفدية« يف قال ابن تيمية       
 ألن ذلـك يقـوي ؛من املرفوع واملسند واملوقوف وآثار الصحابة والتابعني، التي مل يعلم أهنا كذب 

 فـثم أمـور ، كام تذكر املسألة من أصول الدين ويذكر فيها مذاهب األئمـة والـسلف،اًبعضه بعض
  اهـ .ا من نوع الفساد وأمور تذكر ألهنا مل يعلم أهن، وأمور تذكر لإلعتضاد،تذكر لإلعتامد

وأهل احلديث ال يستدلون بحـديث ضـعيف ):  ١/٣٩ (»االنتصار ألهل اآلثار«وقال يف      
 اهـ.  من فروعهوإما يف فرعيف تأييده، إما يف نقض أصل عظيم من أصول الرشيعة، بل 

ُّ يتكلم عن حديث أم الطفيلوهو) ٧/٣٥٦ (»بيان تلبيس اجلهمية«ًوقال أيضا يف   ن ع: (ُّ
ِّ أنه رأى ربه☺النبي  ً يف املنام يف أحسن صورة، شابا موفرا َ ُ ََّ ً َ ٍ ِ ُّوأما حديث أم الطفيل ): احلديث.. ِ

فإنكار أمحد له لكونه مل يعرف بعض رواته، ال يمنع أن يكون عرفه بعد ذلك، ومـع هذا فأمره 
َبتحديثه به؛ لكون معنـاه موافقا لسائر األحـاديث كحديث ِ  وغريمهـا؛ ن عبـاس ُمعاذ واب: ً

ًإنام يروى هذا احلديث، وإن كان يف إسـناده يشء تـصحيحا لغـريه؛ : (وهذا معنى قول اخلالل
 ). ُوألن اجلهمية تنكر ألفاظه التي قد رويت يف غريه ثابتة

ّفروى ليبني أن الذي أنكروه تظاهرت به األخبار واستفاضت        ُ. 

، أي )ٌفيه وهاء، ونحن قائلون به]: (عروف بغالم اخلاللامل[وكذلك قول أيب بكر عبدالعزيز       
ّألجل ما ثبت من موافقته لغريه الذي هو ثابت، ال أنه يقال بالواهي مـن غري حجة ُ ِ َ . 

 فإن ضعف إسناد احلديث ال يمنع أن يكون متنه ومعناه حقا، 

ّوال يمنع أيضا أن يكون له من الشواهد واملتابعات ما يبني صحته ُ َّ ِ ً . 

 . أنا لـم نعلم أن راويه عدل، أو لـم نعلم أنه ضابط: َّومعنى الضعيف عندهم

     فعدم علمنا بأحد هذين يمنع احلكم بصحته، ال يعنون بضعفه أن نعلم أنه باطل، فإن هذا هو 
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 . ُاملوضوع، وهو الذي يعلمون أنه كذب مـختلق

والتثبيت، فإذا  لعلم، فإنه يطلب له اليقنيً      فإذا كان الضعيف يف اصطالحهم عائدا إىل عدم ا
ِجاء من الشواهد واألخبار األخرى غريها ما يوافقه صار ذلك موجبا للعلم بأن راويه صـدق  ً ُ

 اهـ. فيه وحفظه، واهللا تعاىل أعلم

 

  السلف الصالحآثار احلكم عىل  املتقدمني من أهل السنة واحلديث كانوا يتساهلون يف أن
، ☺عـة عـن النبـي واألحاديث املرفة  يتعاملون معها معاملم يكونواـ، ولالصحة والضعف ب

  . من النصوص الثابتة إذا كان األثر له ما يعضده الضعف،يسريفكانوا يغتفرون 

ولقد سار عىل هذا املنهج كثري من أهل السنة يف نقلهم هلا يف كتبهم يف االعتقاد دون ذكـر 
ومن قبله وبعده من أئمة الدعوة ينقلـون مـن  هذا ابن تيمية فا، الضعف اليسري الذي فيه

، حتـى جـاء اآلثار وال حيكمون عليها بالصحة أو الـضعف  من اً كثرياملسندة السنة  أئمةكتب
 .  أنه هو مسلك أهل التحقيق فيها هذا املسلك الذي يزعمون لههؤالء املتأخرون وسلكوا

 

من كالم أئمة الدين يف أيب حنيفـة    املحقق أنه أبقى ما ذكره املصنفَّنيب )١/٣٣(يف 
قل، وأن مـن أسـندك فقـد أن العهدة يف ذلك كله عىل من ن و!فقط  )األمانة العلمية(من باب 

  ! بريء من عهدته أحالك، وأنه
ره يف  فـيام ذكـ ا وديانة من عبداهللا بن أمحدًأحسن ورع - هداه اهللا -املحقق هذا  فهل

   ! هذا الباب ؟
ما سـاقه املـصنف يف ويعارض به   يناقضاًكالم بعض املعارصين  عنحيث  نقل املحقق

نقـل  فقـد  بـالرأي، هن وأخذننقضه للس احلديث وه برتك ذم السلف أليب حنيفةهذا الباب من
ال التـي يأخـذها مـن كتـب األحنـاف املتـأخرين ،  من غري إسنادًأقواال عن أيب حنيفةاملحقق 

ا من األقوال التي سـاقها املـصنف عـن أئمـة ًكثريخطام هلا وال زمام، ولو ثبتت عنه لنقضت 
 .السنة يف ذمه
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  البـابهـذا تلك األقوال التي تنـاقض ل- خاصة يف هذا املوطن - فأين التحقيق العلمي
 ! ؟»نةُالس«الذي ذكره عبداهللا بن أمحد يف كتابه 

 . أن أحكم عليها بصحة أو ضعف َّوليس عيل !ي إنام نقلتها عن غري:  املحققوإن قال

هبا عبـد اهللا بـن   احتجي ت والضعف والرد لآلثار الةفها أنت قد حكمت بالنكار: قلنا له 
 والتابعني وأئمة   الصحابة عن الصحيحةبأسانيدهساقها قد مع أنه  ،يف أبواب االعتقادأمحد 
، و نقل املتأخرين تسكت عنه ني تضعفه كله وتردهالسنة املتقدم فنقل أئمة ، ونقلها عنهمُّالسنة

 .وتقبل به

 مع صحة إسناده داهللا بن عمرو بن العاص  أثر الصحايب اجلليل عبحيكم عىلهو وها 
  ! )ربة بهِوقول عبداهللا ال ع(: قال بل ،)منكر( : بأنهإليه

 .☺رأة عىل أصحاب النبي ُنعوذ باهللا من اجل

 . من كانانًنة والدين كائُّلف وأهل السَّئمة السأن خالف مبال عربة :  هاهنا أفال قال

ساقه عبداهللا بن أمحد وجيعل عهدتـه عليـه   حاول أن يتربأ مما املحققومن العجيب هنا أن
م يـذكرها ـ ذم أيب حنيفـة لـ يف عن أئمـة الـسنة والـسلفا من اآلثارً احلاشية كثريمع ذكره يف

  ! من الدفاع يف أيب حنيفةالكتابذكره يف مقدمة كان ناقض ما ت، صنف امل

 

يف اعتـذاره أليب حنيفـة يف سـبب !!  عن الشعراين احلنفي الصويف  ريض النقلأن املحقق
 !  تركه لألحاديث واآلثار وأخذه بالقياس 

َّالذي أقر املحقق النقل عنـه يف مقدمـة  أن تعرف من هو هذا الشعراين ويكفي يف رد ذلك
 ! !»ُّالسنة والرد عىل اجلهمية« كتاب

 احلنفيـة علامء جهود«يف كتابه   األفغاين أرشف بن حممد بن الدين شمس فقد وصفه
 .الوثني الزنديق امللحد بأنه :)٢/٧٤٢ (»القبورية عقائد إبطال يف

 القبوريـة وأئمـة املالحدة، وكبار الزنادقة، مشاهري أحد الشعراين نإ): ٢/١٠١٥(وقال 
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 .الوثنية

 الـدجالني واملالحـدة القبوريـة، الوثنيـة الزنادقة أئمة أحد الشعراين): ٢/١٠١٨(وقال 
 .الكذابني

 أئمـة خذ عن أمثال هؤالء الكذابني القبورية وحيتج هبم يف هذا املقام ويرتك كـالمفهل يؤ
 !ُّالسنة والسلف يف ذمهم له ؟

 يف أيب حنيفـة أنـه لـو واعتقادنا واعتقاد كل منصف: (وكيف يقبل منصف قول الشعراين
 !) عاش حتى دونت الرشيعة ألخذ هبا

يف كتابـه هـذا أبلـغ  ده عبداهللا ورًفهذا من علم الغيب الذي ال جيوز اجلزم به قطعا، وما أ
  ! أو متعصبة األحناف التصوف والكشفَّتخرص الذي ال يصدر إال عن أهلرد عىل هذا ال

 ،  له، وأبعد عن رميه بام يلـزم مـن تعليقاتـهلكان أسرت ً رأسا هذا البابفلو حذف املحقق
 .وسيأيت التنبيه عىل بعضها 

 

ه اهللا يف كبنَُّلي: (ة قوله يف أيب حنيفيف محاد بن سلمة ق عىل أثر اإلمام َّعل) ١/٢٨٣(يف 
 ).النار

َّ، ال يـسلم لـه ) النـاركبنَّـه اهللا يفُلي! (وأما قول محاد بن سلمة عفا اهللا عنـه :  املحققفقال ُ
ٍأهنم ال حيكمون ألحـد مـن أهـل القبلـة ) السلفيني(ُّذلك؛ ألن من عقيدة أهل السنة واجلامعة 

ُّبعينه بجنة وال نـار، إال مـن شـهد لـه القـرآن والـسنة  ًوأمـا مـن مـات كـافرا كـاليهودي، .. َّ
ً كافرا أو مرتدا ماتوالنرصاين، ومن حكم عليه أهل العلم بأنه الباطنيـة، والـروافض، :  مثل،ً

  اهـ. )فإننا نجزم باحلكم عليه بالكفر والردة

 ُّ أهل الـسنة أئمةإمام من  فإن محاد بن سلمة !وهذا التعليق ال فائدة منه هاهنا : قلت
، »ُّالـسنة والـرد عـىل اجلهميـة« يف كتابـه الذي أورد هـذا األثـر  ، وكذا املصنفواجلامعة

 عىل  احلكم يف)السلفيني(ُّ لعقيدة أهل السنة واجلامعة  خمالفتهِّبنيُ ومل يُ مقرا بام فيه،وسكت عنه
ً هذه العقيدة ال ختفى عىل صغار طلبة العلم فضال عـن  أن نار، إذ القبلة بجنة أواملعني من أهل
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 ! ُّأئمة أهل السنة واألثر الكبار 

  من طريق أخـرىخرج املصنف هذا األثرهذا حممول عىل الدعاء، فقد أ وكالم محاد 
واهللا إين ألرجـو أن يدخلـه اهللا : (وهو قولـه   بن سلمةراد محادم بلفظ آخر ظهر منه بعده

 ).نار جهنم

 وعلق عليـه بـام يطـول بل وقف عليه، م يقف عىل هذا األثر أو ذهل عنهـوليت املحقق ل
 ويتجـاوز عنـه، كال، بل نرجو أن يعفو اهللا عن أيب حنيفة، وأن يغفر ذنبه، (، فقالمنه العجب

ِّوأن يكفر عنه     اهـ).ّسيئاته، ويغفر زالته وهفواتهُ

ُ يقف عنده السني مفهذا مما ًتحريا ال يدري ما يقول أمام هذه التعليقات التي جتعـل أئمـة ُّ ِّ
   !!مخالفني ـؤوا األدب مع الَّالسلف كأهنم قد طغوا وبغوا وأسا

ُّم خيـالف عقيـدة أهـل الـسنة ـهور لـوهو اإلمـام املـش محاد بن سلمة واملقصود أن 
 .  وإنام قال ذلك من باب الدعاء، نارباحلكم عىل املسلم املعني بجنة أو) السلفيني(واجلامعة 

وأقوال األئمة  من اآلثار ُّم يورد يف كتابه السنة واالعتقادـل  كذلك أن املصنف َّبنيتو
 ًال فـض، هذا ال يصنعه صغار طلبة العلمفإن ،)السلفيني(ُّعقيدة أهل السنة واجلامعة ما خيالف 

 . واألثرنةُّعن أئمة أهل الس

بـالكفر : ًأو مرتـدا فإننـا نجـزم بـاحلكم عليـه.. ًوأما من مات كافرا : ( قول املحققوأما
ًفرا أو مرتدا فا مات ك إن؛ ألنه ، فهو حتصيل حاصل ال فائدة فيه هاهنا)والردة ُ  أنـا من املعلـومً

  هل سنحكم! من إيراد هذا الكالم ؟ فام هو اجلديد والفائدة باإلسالم، السنحكم عليه بالكفر
 ! ؟ باإلسالم  أو الردةعىل من مات عىل الكفر

ُّ أهل السنة  أنه خالفَّوبني مام محاد بن سلمة  عىل اإل املحققواملسألة التي استدركها
أو ًىل مـن مـات كـافرا  عىل املعني بجنة أو نار، فهل سيجزم املحقـق عـهي احلكم) السلفيني(

 أمره إىل اهللا تعاىل ؟ : يقولبالنار، أو سبعينه ًمرتدا 

 ! إن شاء اهللا ) املنقحة  ةاجلديد( سننتظر بيان هذا املسألة يف الطبعة 
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 استشهد بقول أيب حنيفة يف  منا عىلًنكرم  ساملعلق عىل قول أسود بن ) ١/٣٥٦(يف 
 .فلم يكلمني حتى مات!  تذكر أبا حنيفة يف املسجد ؟:ل العلم يف املسجد، فقالمسألة من مسائ

 :  !خالك جتده يف غري هذا املوطنم له نفيس ال إل املحقق يف كالفقا 

 قوم عىل أال تعدلوا اعـدلوا ناوال جيرمنكم شنئ: ( قال تعاىل !!  حيب اإلنصافإن اهللا 
 وهـي تـتىل يف الـصلوات يف ،القـرآنن وهامـان يف  فرعـو، وقد ذكر اهللا )هو أقرب للتقوى

 ! ً أيضااملساجد، وقد ذكر الكلب واخلنزير

فإن أهل العلم حيذرون من أهل البـدع وأهـل األهـواء يف املـساجد ويـذكروهنم : ًوأيضا
  اهـ.بأسامئهم وال ضري يف ذلك

نصفني ُنوا م مل يكو الصالح أن السلف: وهي،يجةسيخرج القارئ من هذا التعليق بنت: قلت
 ومل ينـصفوا ، وبغـوا علـيهم، يف التحذير منهم حتى ظلموهم احلدوزواا، بل جتمع خصومهم

  ) !واهللا حيب اإلنصاف(معهم، 

ا به عـىل أئمـة ً، فأتى هبذا الكالم الغريب مستدركمل يفهم هذا األثر وال املراد منهاملحقق و
  !نة واآلثارُّالس

 مـن غـري   النهي عن ذكر أسامء أئمة أهل البـدع يف ،ف السل من آثاراثار وغريهوهذه اآل
 عند سـامع أسـامئهم حتى ال يغرتوا هبم،  حتذير العامة منهم حممولة عىل:  ضالهلملبيان ال وحتذير 

 ، والعامي، وطالب العلم، العامل:تي جيتمع فيهاال،  يف املساجد وغريها  ،وكالمهم يف جمالس العلم
 .  واجلاهل

 هبم أحد من املسلمني  يغرتفال؛  حاهلم َّواخلنزير فقد تبني، الكلب و، هامان و، أما فرعون 
 . يف املساجد وغريها أسامئهمعند ذكر

 :وماذا سيقول املحقق يف هذه اآلثار

 ومهـا اينوالنـرص يبـاليهود ستعانُأيـ :املـروذي قال) ١/٢٥٦ (»اآلداب الرشعية«ففي 
  !باجلهمي؟ ستعانُي وال رشكان،ُم
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 .  املسلمون هبم يغرت ال وأولئك ،املسلمون هبم ُّيغرت ،نيُب يا:  اإلمام أمحدقالف      

،  وهنى عن االستعانة بأهـل البـدع،  ارى والنصاليهود يف االستعانة بإلمام أمحدص اّرخف
 ! فأين اإلنصاف املزعوم يف تقديم أهل الكتاب عىل أهل البدع ؟

ُكنت أنـا وإسـحاق بـن أيب عمـر : ابت اخلطابقال أبو ث) ١٧٠٤( للخالل »ُّالسنة«ويف 
َّجالسني، فمر بنا رجل جهمي، وأنا أعلم أنه جهمي، فسلم علينا، فرددت عليه السالم، ومل يرد  َ ََّّ ٌ َ

أرد َألـيس : فقلت: قال! َّترد عىل جهمي السالم ؟: عليه إسحاق بن أيب عمر، فقال يل إسحاق
: قـال. نعـم: ؟ قلـت] أمحد اإلمام: يعني[ عبداهللا ترىض  بأيب: عىل اليهودي والنرصاين ؟ قال

 ألـيس :فقلـت! ُسبحان اهللا، ترد عىل جهمي ؟: فغدوت إىل أيب عبداهللا، فأخربته باخلرب، فقال
  .ّاليهودي والنرصاين قد تبني أمرمها: ؟ فقالأرد عىل اليهودي والنرصاين

 .أمرهم َّواخلنزير قد تبني، والكلب ، وهامان ، وكذلك فرعون : قلت

َآكل طعام: ، قال الفضيل)٨/١٠٣ (»احللية«و ،)٢٠٢ (»ُّاإلبانة الصغرى«ويف   اليهـودي ُ
َ، وال آكل طعاموالنرصاين  . ِب بدعة صاحُ

قتـدى ُ عنـدمها ال يُإذا أكلت :، فقال ترك اإلنصاف مع املخالفتهم بأنه ُ مراده حتى ال يَّثم بني
 . يبي اقتدٍ عند صاحب بدعةُ وإذا أكلت،يب

 .هم هلموأنصح ، للخلق من أنصف اخللق- واهللا -  اهللا السلف فقد كانواَمِحَر: قلت

، وبيان ضالهلم، للتحذير منهم ، جد ُّوأهل السنة إنام يذكرون أهل البدع بأسامئهم يف املسا
 سامل بن  كام يف هذه القصة التي أنكر فيها األسود ، العلمد بأقواهلم يف أبواباهال يف مقام االستش

 عىل صاحبها ذكره أليب حنيفة يف مسائل العلم. 

َّحتى ال يغرت به من سمعه يف املسجد ، يف مكانه إنكارصحيح جاء  ساملفإنكار أسود بن 
 . بدون حتذير منه، من احلارضين 

 ! صفحات  بعد ، فيهوالعجيب أن املحقق استدل هبذا األثر الذي جانب صاحبه اإلنصاف

إنكاره عىل من استشهد بقول عند  أثر أيب بكر بن عياش ىل ع) ١/٣٠٧(فقد علق يف 
 ). ووجه من يقول هبذا،د اهللا وجه أيب حنيفةَّسو: (، فقال يف مسألة من مسائل العلمأيب حنيفة



  
 ٢٠   

وأخرج أبو بكـر اخلطيـب يف :  فقال، أراد أن يزيد يف البيان واإليضاحنه املحقق، ثمَّفحس
 حنيفـة يف د بن عامر وإنكاره عىل مـن ذكـر أبـاثر األسوذكر أف ! )١٣/٤١٠ (»تاريخ بغداد«

 !املسجد 

 َّوإال!  ينايف اإلنصاف الذي حيبه اهللا ؟املحقق تعليقه عىل هذا األثر بأنهفال أدري هل نيس 
 !؟ سكت مقرا لهيستشهد به هاهنا ويفكيف 

تـاريخ « مـن ر، فأخرج هذا األث يف التخريجبدليل أنه أبعد!  أنه نيس ذلك يل والذي يظهر
  ! الذي هو بني يديه »ُّالسنة« كتاب  وترك خترجيه من !»بغداد

 

 النقل عمـن َّنة عىل ذمهم والطعن فيهم، إذ أقرُّ أمجع أهل السن مع أهل البدع الذيتساهله
 : ، ومن ذلكأثنى عليهم

لوال تلبسه ببدعة، وكان  هو من أئمة اإلسالم،: (قال يف احلسن بن صالح) ١/٣٠٢( يف -أ
 ) !يرتك اجلمعة، وكان يرى السيف

ثـر بـصفحتني األ بعـد هـذا  املحققفقد صحح! م ؟ اخلوارج أئمة لإلسالمتى كان: قلت
تـدري مـا تكلمـت : ، فقال ًعىل من ذكر رجال من اخلوارج فقط إنكار اإلمام األوزاعي 

 ًتطري رجال يرى السيف عىل أهل اإلسالم ؟! به؟

 !؟) من أئمة اإلسالمبأنه : (يمن ذكره فقط، فكيف لو وصفهفهذا ف

! ذكيا ! كان من بحور العلم ! فقيه بغداد ! العالمة : قال يف الكرابييس) ١/١٨٠( يف -ب
 .. عىل تبحره ُّتصانيفه يف الفروع واألصول تدل! ا نًِسَل! ًفصيحا ! فطنًا 

كـذب هتكـه اهللا : (الكرابيـيسيف  مام أمحد حتت قول اإلكتبت والغريب أن هذه احلاشية         
 ) !اخلبيث

، ولكنـه  )ب وخبيـثكـذا(فكيف سيجمع القارئ بني هذه التناقضات يف صفحة واحدة 
 !؟) عالمة، من بحور العلم، وفقيه بغداد(
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متى كان هؤالء : ، فقالعن الكرابييس  اإلمام أمحد سئل) ٢/٥٥٣(» طبقات احلنابلة«في ف    
 ! ؟متى كان هؤالء يضعون للناس الكتب؟  ن أهل احلديثِ متى كان هؤالء م ؟هل العلمأمن 

 ).ُّتصانيفه يف الفروع واألصول تدل عىل تبحره (: قال فيهومع ذلك

م ـن لـَمـ:  يقـولَّ إن الكرابيـيس: أليب عبـداهللاُ قلت:وذيُّقال املر) ١/١٤٩ (»الطبقات« ويف       
     . ِربل هو الكاف: فقال. ٌ فهو كافرٌه بالقرآن خملوقُلفظ: يقل

كان ..دالرمحن أبو عب! املتكلم، املناظر، البارع !: (قال يف ترمجة املرييس ) ١/١٨٣( يف -ج
د القول بخلق َّ نظر يف الكالم فغلب عليه، وانسلخ من الورع والتقوى، وجر!من كبار الفقهاء 

 إلخ .. ودعا إليه ،القرآن

 !؟)  من كبار الفقهاء ،ً بارعا،ًناظراُكان م: (نة عىل كفرهُّ السفهل هذا الذي أمجع أهل

 للدارمي لإلمام  »مرييسـالنقض عىل ال«يف كتاب بعني البصرية   نظر املحققواهللا لو
ال يفقـه يف  العلم واملناظرة، من أجهل الناس يف  كاناملرييسهذا  أن لرأى -!) ه الذي حقق (-
   .ً شيئادينال

  ! ؟ وقد أمجعوا عىل كفره)كبار الفقهاء(  يكون منفكيف

كل  الذي اختذه مطية ولكن يمكن أن يقال هذا عىل منهج املوزانات بني احلسنات والسيئات
  ! من يري تلميع أهل البدع وغر الناس هبم

 يف حـوايش وصفهم باإلمامـة والعلـمو، والثناء عليهم ، هل البدع أل ه مدحوتتبع: قلت
 .ُّا أراده أهل السنة من ذمهم التحذير منهمملا ًمتام و مناقض، وهاهذا الكتاب يطول جد

 وأنـا : قـال،دقهِقبـل صـُ أن ال ي:ابَّن عقوبة الكذِ إن م:قالُ كان ي:رافع بن أرشس قال -
 .اسنهَذكر حمُ أن ال ت:ن عقوبة الفاسق املبتدعِ وم:أقول

 )]٥٤٩( البن أيب الدنيا »الصمت وآداب اللسان«[ 
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  ! )احلدادية(ـ اهتام السلف ب

 هـؤالء  مـن هـم للقـارئِّبنيُم يـول!! يف موطنني ) احلدادية(ذكر املحقق يف تعليقاته كلمة 
 يقـرأه »ُّالسنة«فإن كتاب وهذا قصور بني،  ؟ ااحلدادية ؟ وال ما هو منهجهم ؟ وال متى ظهرو

 ّوغـري املطلـع، فـإذا مـر، ملطلـعطالب العلم، واوفيهم العامل، و،  من أقطار األرضخلق كثري
  كتب املذاهب والفرقيفيلأخذ ، وعن معناها وأخذ يبحث ! الكلمة وقف عندها  هبذهأحدهم

ُتة التي ذكر حاشيسوى ما ذكره هذا املحقق يف ، يتوصل إىل يشء عنهافال ،  هذه الفرقة عناًبحث
 .  عن هذه الفرقةاًا غريبًفيها شيئ

 :ام ييل  كوبيان ذلك

 من »ُّالسنة« هذه الفرقة حتت احلديث الذي أخرجه الطرباين يف كتابه ذكر) ١/٤٥٨( يف -أ
رأيـت ريب «: ☺، عن النبي كرمة، عن ابن عباس حديث محاد بن سلمة، عن قتادة، عن ع

 .»ٍّيف صورة شاب له وفرة

 زرعـة أبا سمعت :يقول صدقة بن بكر أبا سمعت:  للطرباين قوله»ُّالسنة«ونقل كذلك من 
 َّإال ينكـره ال صـحيح الرؤية يف  عباس ابن عن ،عكرمة عن ،قتادة حديث :يقول ،الرازي
  .معتزيل

 رؤية( ويف ،)الرؤية( يف سلمة بن محاد عن رويت التي األحاديث وهذه: وقول ابن عدي 
  اهـ.يهعل فينكر به بمخصوص محاد وليس ،سلمة بن محاد غري رواها قد ،)خالقهم اجلنة أهل

أما أحاديث الرؤية، أي رؤيـة املـؤمنني لـرهبم يف اجلنـة فـال : ( احلاشية بقوله املحققوختم
 ). رغم أنوف احلدادية، فواهللا إهنا ملنكرة، عىل اعرتاض عليها، وأما ما رواها محاد هنا

بن محاد اإلمام  :هم - املحقق ه ذكركام - به عىل اجلهمية حمتجنيوالذين ذكروا هذا احلديث 
اإلمـام و، ) مـن املعتزلـةمن رده فهو(: ، وقد قالأبو زرعة الرازي اإلمام و ، سلمة

 . أهل السنةعلامء وهؤالء من ،»ُّالسنة«يف كتابه  الطرباين 

حلديث ضـعيف عـىل رغـم  أن اوحيلف هم املحققدن يقص الذي)احلدادية(فهل هؤالء هم 
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 ! ؟ سواهمم يذكر يف هذا املوطنـ لأنوفهم، فإنه

رغم  ( عىل ضعفها طالب العلمُ من توقري السلف وأئمة السنة أن تذكر أقواهلم ثم حيلفوهل
  !؟) أنوفهم

 ينبز هبا من وافقهم اًح نبزبوتصنة واالعتقاد، ُّ كتب أئمة السهل هذه اللفظة تذكر يف حتقيقثم 
  !؟ يف تصحيح بعض األحاديث كام هاهنا

 ): ١/٤٧٤(للفظة  الذي ذكر فيه هذه ااملوطن الثاين -ب

اقـشعر عنـد سـامعه يف إنكاره عىل من  ألثر الذي صححه عن وكيع  عىل ا املحقققَّعل
ً فقـال وكيـع منكـرا ،)..عىل الكـريس  إذا جلس الرب (:  عن عمر ،ألثر عبداهللا بن خليفة

  .)ال ينكروهناوثون هبذه األحاديث ِّحدـُأدركنا األعمش وسفيان ي: عليه

  ! )أسالف احلدادية( وهو يرد عىل املتعصبني قال شيخ اإلسالم ): فائدة: ( املحقققالف

  الـضعيفة يف الـصفاتحاديـثاأليف ذم مـن حيـتج بـبعض   بـن تيميـةال اً كالمفنقل
  .ويتعصب هلا، وينكر عىل من ردها

 !؟ حت أثر وكيع ـ توال أدري ما مناسبة إيراد كالم ابن تيمية هذا

 احتجـوا  فهـم الـذين،)، واملصنف وأمحدا،ًوكيع( : يقصدرئ أن املحققلذهن القافإن املتبادر 
ح َّ وأنكروا عىل من اقـشعر عنـد سـامعه، فكيـف لـو رص)الذي ضعفه املحقق (بحديث عمر 

 ! ؟ املحقق كحال والطعن فيهذلك الرجل برده

 ،اديـث هبـذه األحَهـم مـن حيتجـون سـامهم املحقـق، والذين) أسالف احلدادية(فهؤالء هم      
 .ً فضال عمن ضعفها أو أنكرهاا جمرد من كره سامعه عىلوينكرون

  مــن يــسميهم عــىل، فهــو اآلن لــيس يف مــوطن الــرد)أســالف احلداديــة (:تأمــل قولــهو
  ، ، وقد ظهر من هذا األثر بعض أسالفهم)أسالفهم(رد عىل هو يف موطن ال، إنام )احلدادية(بـ
 . ذه األحاديث والطعن فيهاهل ه رديفهو م يبني للقارئ من أسالفه ـكنه لول

من الكذب فهو )  وهو يرد عىل املتعصبني أسالف احلدادية قال شيخ اإلسالم: (هوقول
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نة فيام ن اتبع السلف وعلامء السَ بكالمه هذا ميعن مـ لن ابن تيمية أل؛ عىل شيح اإلسالم
 احلديث واحتج به يف كثري من  هذاَِلبَقد قهو نفسه ويعنيهم كيف و،  تلقوه بالقبول واالحتجاج

 .كتبه

 

َّوهل يكون االسـتواء إال : ( بن مصعب ق عىل قول خارجةَّ عل):١٠( أثر )١/٦٤(يف 
 ! )ُّأهل السنة يثبتون االستواء، ويسكتون عن الكيفية : ( بقوله !، بعد تضعيفه له)بجلوس

،  حتقيقـي يف مقدمةفلام استدركته عليه ! )منكر( :وكان قد حكم عليه يف الطبعة األوىل بأنه
، إذ انتقل من رد صحة األثر إىل رد دالته ومل يأت بجديد!  عليه هبذه العبارة الغريبة رجع فعلق

 .   وهي اإليامن بأن صفات اهللا تعاىل هلا كيفية ال يعلمها سواه ،املستقرة عند أهل السنة

قد رووا هذا األثر يف إهنم ، ف واألثرنةُّ الس علامءم من من سبقه إىل هذا الفه املحققومل يذكر
ًأن فيـه خوضـا يف  ه ومل يفهمـوا منـ، والـرد عـىل اجلهميـةإثبات الصفات واالعتقاديف م كتبه

 !  ؟عن غريهم ذلك ويسكتون عنهفكيف يروون ، فية التي كانوا يسكتون عنهايلكا

 .األثر عنهُّه أئمة السنة وعلامء ِّنزُهذا من التناقض الذي ن

 أحـد رواتـه، ثـم رمـى جهالـةفه بَّفقد ضـع! ليس بصحيح   هلذا األثرثم تضعيف املحقق
 :له هاهنا هوَّلراوي الذي جهفإن ا!  ومل يسند هذا إىل أئمة اجلرح والتعديل ! بالكذب ةخارج

 : أمحد بن سعيد شيخ املصنف، وهو ثقة، قال اإلمام أمحدابنه ه هوالراوي عن، وسعيد الدارمي
  .منه اًبدن أفقه خراساين َّعيل قدم ما

 . سمعت خارجة يقول:  أبيه، وأبوه يقولفهو يروي ما سمع من

 ة معاملـ هـذه اآلثـار يعـاملون ال واحلديثنةُّوأهل السر،  األث يف مثل هذاُّفجهالته ال ترض
 .وقد تقدم بيان ذلك األحاديث املرفوعة كام هو معلوم عند علامء هذا الشأن،

رقـم  (أثر  وال يصح ذلك كام بينته يف تعليقي عىل-ًابا كام وصفه املحقق َّن خارجة كذكوثم 
نة ُّ أهل الـس عنه إن ثبت عنه؛ ألن هذا من قوله ال من روايته، وقد تلقاه فهذا ال يرضه- )١٠/

ثبات اجللـوس، ومل يـذكروا أن فيـه ا ما فيه من إ ومل ينكرو، واحتجوا به عىل اجلهمية،بالقبول
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  . فتنبه.الكيفية التي أمرنا أن نسكت عنها ًضا يف خو

 .)١٠(رقم  ولالستزاده انظر تعليقي عىل األثر

 

ينـزل بذاتـه أو : تكلم عن مسألة نزول الرب تعاىل إىل السامء الدنيا هل يقال) ٢/٢٤١(يف 
 يف هـذه اً حديث الفوائد املضافةولكنها من!  ومل يرش إليها ، يتعرض هلذه املسألةال؟ واملصنف مل

 ).  املزيدةاملنقحة (:ةالطبعة اجلديد

ينزل، وال : ُّفقد ذكر املحقق أن ألهل السنة ثالثة أقوال يف هذه املسألة، ثم ذكر قول من قال
 .، ونسكت عام سكت عنه☺بذاته، وال بغري ذاته، بل نطلق اللفظ كام أطلقه رسول اهللا : نقول

 .»السري« والذهبي يف   !»صيد اخلاطر« و الذي نرصه ابن اجلوزي يفوه: ثم قال املحقق

 وإسحاق بـن ، ومحاد بن زيد،ُوهو ما يفهم من قول األوزاعي:  وقال ! إىل ذلك املحققثم مال
   .)أمروها كام جاءت بال كيف(:  وغريهم من السلف،هويهار

:  فقـال بعلمه أو بـامذا ؟:الن النزول هل يق ع يف هنيه ملن سألثم ذكر أثر اإلمام أمحد 
ًاسكت عن هذا، فغضب غضبا شديدا، ثم قال  .امض احلديث عىل ما روي: ً

! ؟) ينـزل بذاتـه(: فأين ذكـر الكيفيـة يف قولنـا(لف غري صحيح، َّ ألقوال السفهمه: قلت
 بـالعلم ال عـن لوفهو يسأل عن تأويل النز!  يف غري موطنه  بأثر اإلمام أمحد واستشهاده

  !؟  بذاته أم النزوله

 ! ُ ال يفرح بكالمهم يف هذه املسألة  ممن نرص هذا القولومن ذكرهم

 يف نـرصة »دفع شبه التـشبيه« :َّ ألف كتابه اآلثم، الصفاتنصوصة  معطل منفابن اجلوزي
 عـىل طريقـة )هةِّشبُامل(بـ  وقد سامهم ،نةُّ املعطلة يف الصفات والرد عىل أهل الس اجلهميةمذهب
حتجـاج باآلثـار الـسلفية يف اال«  كام بينت ذلك يف كتـايب، بذلك يف نبز أهل السنة واألثراجلهمية

 . ففيه زيادة بيان، فانظره»إثبات الصفات اإلهلية

 ) !! مبتدعة، وأهنا من فضول الكالم (: بأهنا)بذاته(ة لفظ وأما الذهبي فقد حكم عىل
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 ال يزالون يتناقلون هذه اللفظة بال إهنم، ف واألثروال أعلم من سبقه إىل ذلك من أئمة السنة
 نصوص الصفات إىل املجاز ال ونرصف الذين ينكري بينهم إغاظة للجهمية واألشاعرة واملعطلة

 ) ! كيفأمروها كام جاءت بال: ( ومل يفهموا منها أهنا ختالف قول السلفاحلقيقة،

ُّ مجع من أهل السنة يف إثبات االستواء، ومـنهمح هباَّوقد رص  )هــ٢٨٠(َّ عـثامن الـدارمي :ٌ
 وابـن جريـر الطـربي ،)هـ٢٩٧( بن أيب شيبة   بن عثامنوحممد، )١( !  كتبهالذي حقق املحقق 

، وحييى بن عـامر )٣٩٩( وأبو عمر الطلمنكي ،)هـ ٣٨٦( وابن أيب زيد القريواين ،)هـ٣١٠(
 .وغريهم كثري،  ô )هـ٤٤٤(، والسجزي )هـ٤٧١(، وسعد الزنجاين )هـ٤٢٢(

 نـرص وأبـمـا نقلـه  إثبات هـذه اللفظـة، ومـن ذلـك ٍنقل غري واحد إمجاع السلف عىل بل
كـالثوري، ومالـك، واحلامديـن، وابـن : وأئمتنا(: ، فقد قال»اإلبانة« يف كتاب  ِّالسجزي

 وأن )بذاتـه(عيينة، وابن املبارك، والفضيل، وأمحد، وإسحاق متفقون عىل أن اهللا فوق العرش 
 )]٢/١٢٩٠( للذهبي »العلو«[   .)علمه بكل مكان

 »اجـتامع اجليـوش«[ .بـذلك ُتـرصح الـسلف أئمـة تـزل مـولـ: وقول أيب إسامعيل اهلروي 
  )]١٧٦ص(

 حمفـوظ مـشهور عنهم نقله الذي  هذا:هذه اللفظة، فقال والذهبي قد أنكر عىل السجزي 

                                         
 خوضـه فيهـا يف كتابـه لكن لعل هذه اللفظة من األلفاظ التي انتقد املحقق عىل اإلمـام الـدارمي )   (١

) وخلق آدم بمـسيس: (، فقد علق عىل قول الدارمي)١٣٥ص (كام يف حاشية  ! »النقض عىل املرييس«
 .. !!األوىل أن يعرب املصنف بتعبري رشعي  أسلم من هذا : لفقا.. 

خلقـه : ال نعرفها وردت يف القـرآن، وال يف احلـديث، بـل نقـول) املسيس واملس: (لفظ:    وقال قبلها
  !!قاله الشيخ حامد الفقي . بيده، عىل ما يليق بذاته العلية، وال نعلم الكيفية، وال نزيد عىل ما ورد

واهللا من اإلفالس العلمي أن ينقل كالم هؤالء املتـأخرين واعرتاضـهم عـىل أئمـة الـسنة هذا :    قلت
 ! ُّواآلثار يف حوايش كتب السنة ويقرهم عليها 

   فهل نرتك كالم اإلمام الدارمي ونأخذ بكالم حامد الفقي الذي مأل حواشيه هبذا االنتقادات البـاردة 
طعن يف أئمة السنة أهنم تركـوا األلفـاظ الـرشعية وابتـدعوا البعيدة عن احلق والصواب، والتي فيها ال

 !ًألفاظا تدعو إىل التشبيه والكيفية عىل فهمه القارص ؟
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 . إلخ! ..كيسه من فإهنا )بذاته( كلمة سوى

: فقال ) ٣٢ص  (»إثبات علو اهللا ومباينته خللقه«يف كتابه  وقد تعقبه الشيخ التوجيري 
 بذاته السموات فوق وتعاىل تبارك اهللا أن عىل اإلمجاع من الطلمنكي عمر أبو حكاه ما تقدم قد

 ذكر عىل هَّوأقر، »النزول حديث رشح« يف  تيمية ابن العباس أبو اإلسالم شيخ نقله وقد. .
 ذكـر عـىل هَّوأقـر، بـصفحتني الـسجزي كـالم قبل» العلو« كتاب يف الذهبي ونقله. )الذات(
  .السجزي عىل العرتاضه اًإذ وجه فال، )الذات(

 تيمية ابن العباس أبو اإلسالم شيخ وذكر..  العلامء كبار من كثري عدد الكلمة هذه ذكر وقد
 هـذا ويف، عرشه فوق بذاته اهللا أن عىل واجلامعة نةُّالس أهل إمجاع حكوا أهنم املالكية علامء عن
 هـذه ذكر من العلامء مراد الذهبي َّبني وقد، السجزي عىل الذهبي اعرتاض عىل رد تقدم ما مع

 ذكـر فلـيس هـذا وعىل، بالعلم معنا وكونه، العرش عىل تعاىل كونه بني التفريق وهو، الكلمة
 زيـد يبأ ابـن كـالم بـه بَّتعقـ الـذي الـذهبي كالم يف سيأيت كام، الكالم فضول من )الذات(

 بـالعلم معيتـه وبني، بذاته العرش فوق اهللا علو بني والتفريق اإليضاح من هو وإنام، القريواين
  اهـ.اخللق مع

قال ابـن ): ٣/٣٤٧ (»الرسائل واملسائل«يف  َّوقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن 
َ من ال علـم  وقد أنكر عليه،)بذاته(أي : M\  [  Z     YL : أيب زيد القريواين يف قوله ِ

ِله، وال اطالع عىل مذهب السلف واألئمة  َّ ِّاملتقدمني[ِّ ّريض اهللا عنهم أمجعني، وخبط يف هـذا ] ُ
ُاملقام بام ال طائل حتته من فضول الكالم الدال عىل فساد القصد، وعدم رسوخ األفهام، فنعوذ  ِ ِ ِ َّ ِ

ِباهللا من معرة اجلهل واألوهام، ون ِ َّ  اهـ. قدامِستجري به من مزلة األَ

ِنعوذ باهللا من معـرة اجلهـل واألوهـام، (، ولكن )بذاته(فكذك يقال هاهنا يف النزول : قلت ِ َّ َ ُ
 ).ِونستجري به من مزلة األقدام

وأئمة السنة الذين يتنزهون عن فضول الكالم يف حديث النـاس وغـريه هـم أنـزه النـاس 
وقد تكلمت عـىل . د والغيبوأبعدهم عن فضول الكالم واخلوض بال علم يف أبواب االعتقا

  .  )٢/ط(للدشتي  »احلد هللا تعاىلإثبات «هذه املسألة يف حتقيقي لكتاب 



  
 ٢٨   

 

 ظـاهره، عـىل اخلـرب هذا محل ممتنع غري هنأ اعلم(: نقل قول القايض أيب يعىل) ٢/٢٧٤(يف 
 عـىل  الهبـا آخـذة الـرحم وأن والبعض، اجلارحة وجه عىل ال ذات صفة واحلجزة احلقو وأن

 عـىل محلنـاه مـا هـذا ونظـري ،الرشع أطلقها كام تسمية ذلك نطلق بل ،واملامسة االتصال وجه
 وجـه عـىل وال ،اجلارحـة وجـه عـىل ال بقدمـه داود أخذ ويف النار، يف القدم وضع يف ظاهره

 واملالقـاة، املامسـة جهو عىل ال هبا واخللق ذات، صفة فاليدان بيديه، آدم خلق أثبتنا كام املامسة،
 اهـ. واملامسة اجلهة وجه عىل ال االستواء أثبتنا اموك هنا، ها كذلك

 سـوى !! وهو مذهب السلف يف باب الـصفات  !!كالم أيب يعىل كالم مجيل: فقال املحقق
وال : (، وقولـه)ال عىل وجه االتصال واملامسة: (، وقوله)عىل وجه اجلارحة والبعضال : (قوله

، فلو اقترص عىل هذه العبارة لسلم من االعرتاض واالنتقاد، ووافق ) اجلهة واملامسةعىل وجهه
 ).أمروها كام جاءت من غري كيف: (السلف يف قوهلم

ألن كـالم  !!ذا البـاب هلـ يدل عىل عدم ضبطه )باجلامل (وصف املحقق هلذا الكالم: قلت
 : القايض هذا دائر بني

  .وبني تفويضها -٢                .نفي حقيقة الصفات -١

صفات اهللا لـيقتها نفـي يف حقهي  ايض تلك األلفاظ املبتدعة التياعرتض عىل القواملحقق 
 . السلفته إىلونسب! ه عىل التفويض َّأقرلكنه  و؛ فأصاب يف ذلكتعاىل

 باآلثار الـسلفية عـىل إثبـات االحتجاج«فالقايض من كبار املفوضة كام بينت ذلك يف كتايب 
  !)باجلامل(فويض يف هذا الكالم الذي نقله املحقق ووصفه وقد وقع يف الت، »الإلهليةالصفات 

 !) الرشع أطلقها كام تسمية ذلك نطلق بل: ( وذلك يف قوله !وأنه مذهب السلف

  يف ظاهرهـانةُّموافقة للكتاب والس) التسمية(و) اللفظ(ضة يثبتون الصفات من باب وففامل
ي ننطق هبا من بـاب التـسمية وهي عندهم بمنزلة حروف املعجم التدون إثبات احلقيقة منها، 

ع د أشـد مـذاهب أهـل البـ، وهذا املـذهب مـن ندري ما معناها وال نفهم املراد هبا الانوإن ك
 .» التعارضدرء«يف   واألهواء كام بني ذلك ابن تيمية
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ًنقل كالما طويال) ١/٤٥٢(يف  ، وفيـه »إيثار احلـق عـىل اخللـق«زير اليمني من كتابه و البن الً
  .»حجابه النور«: »صحيحه« الذي رواه مسلم يف قوله وهو يتكلم عن حديث أيب موسى 

 :جـابِواحل.. فات ِّ صحيح كام يأيت يف آيات الصٌّ احلجاب قرآينُكرِوذ.. : وزيرال  ابنفقال
 ) !.. ال هللا سبحانه ِ للعبادٌبجاِح

 !م يتعقبه بيشء ـ عىل ذلك ول املحققَّ أقرهوقد: قلت 

، فاملعطلـة نةُّجب الواردة يف الكتاب والـسُ احل املعطلة لنصوص اجلهمية عني تأويلوهذا القول هو      
ُ حمتجـب  ال أنـه جب عن رؤية الـرب تعـاىل،ُ حت هي التيإىل أبصار اخللق بأهنا يرصفون احلجب

 .  حتجب عن رؤيتهٍبحجب حقيقية

 ورد وما الكتاب نصوص تأمل من): ٨/١٢٨ (»بيان تلبيس اجلهمية« يف ابن تيمية قال 
  هللا أن فيـه ُيـسرتيب ال ايقينًـ ًعلـام بالـرضورة علـم والتابعني الصحابة عن اآلثار من ذلك يف
 اهـ. يكشفها مل شاء وإذا ،َّفيتجىل شاء إذا يكشفها العبد عن نفصلةُم اًجبُوح اًجابِح

 يف حتقيقه لكتب الدارمي  )أبواب احلجب( عىل َّأنه مر!!) املحقق (هذا  رومن عجيب أم
  .فع بذلك هنا، وال حول وال قوة إال با هللات فلم ين» عىل املرييسالنقض« و،»الرد عىل اجلهمية«يف 

 » تلبيس اجلهميةنبيا«وانظر يف نقض كالم املعطلة يف نفي حقيقة احلجب عن اهللا تعاىل كتاب 
 ).١٦٣-٨/٦٧ (البن تيمية

 

هو حق عـىل ظـاهره : »أتيته هرولة«:  فقالعلق املحقق عىل حديث اهلرولة،) ٢/١٩٩(يف 
ّنمره كام جاء   .وهو الذي كان يذهب إليه شيخنا الوادعي يف هذه الصفة.. ُ

 !ًثم نقل نقوال كثرية يف تأويل هذه الصفة تناقض ما قرره  

  .ن قتيبة يف رصف هذا احلديث عن ظاهرهفنقل كالم اب 

شبههم يف تأويل مجيـع فيها من  و،ثم نقل عن كبار أئمة األشاعرة كذلك تأويل هذه الصفة
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 !م يتعرض له بيشء ـالصفات ول

اإلتيان، واملـيش،  (: كالمه يف تأويل صفة- !هو من أئمة األشاعرة و - فنقل عن ابن بطال
عقبـه ت، ومل ية حتمل عىل املجـاز ال احلقيقـات األجسام التيف وأهنا من ص،)واهلرولة، والقرب

  ! !بيشء

 ،إليـه بـالتقرب ووصـفه ،عبـده إىل يتقـرب( :بأنـه تعاىل وصفه وأما: قال ابن بطال: فقال
 للحقيقـة حمتملـة )اهلرولـة(و )املـيش(و ،)اإلتيـان(و ،)التقـرب( فإن هرولة، بإتيانه ووصفه

 : تيض يقاحلقيقة عىل ومحلها واملجاز،

  ،املسافات قطع -١

 محلها ووجب  !احلقيقة عىل محلها فاستحال  !تعاىل باهللا يليق ال وذلك ؛األجسام وتوايت -٢
 ًشـربا إليـه بـالتقرب العبد وصف يكون أن فوجب العرب، كالم ىف ذلك لشهرة  !املجاز عىل
 عبده من تعاىل تقربه كونوي مفرتضاته، وأداء بطاعته إليه التقرب: معناه ومشيه وإتيانه ًراعاِوذ
 اهـ. ًمرسعا هثواب أتاه: يأ) هرولة أتيته: (تعاىل قوله يف

 ومحلها  تعاىلصفات اهللاذها املعطلة ذريعة لتعطيل سائر فهل مثل هذه الشبه التي اخت: قلت
  !!وال ترد وال تتعقب باإلنكار،   والرد عىل اجلهميةنةُّ تنقل يف حوايش حتقيق كتب السعىل املجاز

َّوهل صنف علامء السنة كتبهم هذه إال    ملـن كـان ، ونقضها عىل املعطلة ، ُّلرد عىل هذه الشبه لُّ
 !يفهم 

 أعلـم ال:  فقـال!عىل من محل هذا احلديث عىل ظاهره يف الرد  اخلطايبثم نقل كذلك كالم
 تعاىل اهللا من ِولالقب عىل تأوله منهم كل بل ،بمعناه احتجأو  ! ظاهره عىل أجراه العلامء من ًأحدا
 اهـ. صنيعه عىل له اجلزاء ومضاعفة ،بفعله والرضا ،عليه اإلقبال وحسن لعبده

  املحققهينقل االتفاق عىل عدم األخذ بظاهر هذا احلديث، فهو يناقض ما قررحني فاخلطايب 
 . ولكن املحقق يأيت باليشء ويأيت بنقيضه وهو ال يشعر !!خذ بظاهره  من األعن شيخه

وبينـت أن ) ٣٧٤ص( »االحتجاج باآلثار الـسلفية«كلمت عن هذه الصفة يف كتايب وقد ت
 . فيها قولنيُّألهل السنة
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 مـن النقـل عـن »الـسنة والـرد عـىل اجلهميـة«قد أكثر املحقق من النقل يف حوايش كتاب 
 يف أبواب الـسنة واالستشهاد بكالمهم، وغريهم من أهل البدع ، واملعطلة ،  واألشاعرة  ،اجلهمية

 !عقبه بيشء اجلامعة وال يتمما جعله ينقل عنهم بعض خمالفاهتم لعقيدة أهل السنة و، واالعتقاد 

وليحـذر طالـب احلـق، مـن ): ٣/٣٥٧ (»الدرر السنية« يف قال الشيخ محد بن عتيق 
لفـة كتب أهل البدع؛ كاألشاعرة، واملعتزلة ونحوهم، فإن فيها من التـشكيك، واإلهيـام، وخما

ِّنصوص الكتاب والسنة، ما أخرج كثريا من الناس عـن الـرصاط املـستقيم، نعـوذ بـاهللا مـن  ًُّ
 اهـ). اخلذالن 

ّإنـك أحـسنت الظـن بـبعض املتكلمـة، : ( .. وقال يف وصيته الطويلة لصديق حسن خان ّ َ
ًوأخذت من عباراهتم بعضا بلفظه، وبعضا بمعنـاه، فـدخل عليـك يشء مـن ذلـك ومل متعـن  ً َ

ْفـأعرض عـام قـالوه ، وأقبـل عـىل .. ظر، وفيها هلم عبارات مزخرفة، فيها الـداء العـضال الن ِ ْ ِ

ْالكتاب، والسنة، وما عليه سلف األمة وأئمتها، ففيه الشفاء واملقنَع َ ّ وبعض املصنِّفني يذكر ما . ُّ
ّعليه السلف، وما عليه املتكلمون وخيتاره ويقرره  ِّمل تكـرب َوليتك اقترصت عـىل ذلـك ، و! .. َّ

 :هذا الكتاب بمذهب أهل البدع 

 .  فإنه ال خري يف أكثره-١

ُّ وما فيه من يشء صحيح؛ فقد وجد يف كالم السلف، وأئمة السنة ما يغني عنه بعبارات -٢ َّ ِ ُ
 إلخ ..) ينرشح هلا الصدر 

 يف التنبيهات اجللية عىل املخالفـات العقديـة«: وقد تكلمت عن هذه املسألة املهمة يف كتايب
فصل يف بيان أن ما وقع فيه الشارح إنام هو بسبب النظر يف كتب أهـل  (»كتاب حتفة األحوذي

 ).الكالم والنقل من مصنفاهتم

 

 ! ليات التي ال جيوز االحتجاج هبا ي اآلثار بأهنا من اإلرسائحكم عىل بعض

 هبـذه اآلثـار يف كتـبهم التـي ن حيتجونأئمة السنة الذيلسلف وض وجتهيل لاويف هذا اعرت
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صنفوها لبيان العقيدة والرد عىل اجلهمية، والتي ال يكاد خيلو منها كتاب من كتب أئمة الـسنة 

 .مسندةـ الواالعتقاد

  والرد عىل اجلهميةفهل أئمة السنة يف كتبهم املصنفة يف تقرير السنة واعتقاد السلف الصالح
    !ويسكتون عنها ؟، خالفة لعقيدة املسلمني ليات امليحيتجون هبذه اإلرسائ

مـن أسـندك فقـد قد أسندوا هذه األقـوال إىل أصـحاهبا، وأن ن هؤالء األئمة إ: قولوقد ي
 .كأحال

 أهـل الـسنة ةدبيـان عقيـنة وُّهذا ليس عىل إطالقه؛ ألن املقام مقام نرصة الس أن: فاجلواب
 والرد عـىل مـن نةُّالصحيح املوافق للكتاب والسدين اهللا به من االعتقاد واجلامعة، وتقرير ما ي

 اًخالف ذلك من فرق أهل الزيغ والضالل من اجلهمية واملعطلـة وغـريهم، ولـيس هـو كتابـ
افقـة لعقيـدة جيمع فيه صاحبه كل ما سمع من القصص واحلكايات واألخبار سواء كانت مو

 .املسلمني أو خمالفة هلا 

يف أبـواب االعتقـاد والـرد عـىل أهـل البـدع ا ًمصنفف ذا أراد أن يصنوال خيفى أن أحدنا إ
يحتج عليهم بكل ما يدين اهللا به من النـصوص واآلثـار واألقـوال املوافقـة سفإنه ، واألهواء 

، وأنه سينتقي من ذلك ما يوافق العقيدة الصحيحة، ًف فضال عن عقيدة املسلمنيلعقيدة السل
لـرشع أو ًوا يف هذا الباب سواء كـان موافقـا ل سمع ما أهنم يأتون بكلكيف يظن بأئمة السنةف

 فقـد قد أسندنا لك هذه األخبار، والعهـدة عـىل قائلهـا، ومـن أسـندك: ًخمالفا له، ثم يقولون
، ختـوين هذا ظن سوء هبم، فيه جتهيل هلم و،!أحالك، وال ندين اهللا هبا وال نعتقد ما دلت عليه 

 بل كيف يقررون العقيـدة مـن خـالل ! به ؟ىل خصومهم بام ال يدينون اهللا كيف حيتجون عإذ
 ! ؟آثار وأحاديث  ال يدرون أهي موضوعة أم صحيحة

 تعـداه إىل ردوليت األمر اقترص عىل رد األخبار الواردة عـن مـسلمي أهـل الكتـاب، بـل 
 ال يميزون بني ما يوافق ما جاء بـه ن الصحابة ، وكأعض الصحابة األخبار الواردة عن ب

  ! ؟ لدين اهللا الصحيحة املخالفغريه من األديان املحرفة واملبدلة وبني ،☺النبي 

 !  املسندةنة واالعتقادُّ كثري من حمققي كتب السا وقع فيه التهمة قدأن هذاوإن مما يؤسف له 
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لـرد صنف يف ا يف كثري من اآلثار التي احتج هبا امل املحقق هاهنا، فقد قالهومن ذلك ما وقع في
 :ليات، ومن ذلكي ألهنا من اإلرسائ؛ ال تقبلهنا إ:عىل اجلهمية

املالئكة   خلق اهللا: (  أثر الصحايب اجلليل عبداهللا بن عمرو بن العاصعن) ٢/١٨٩ (قال
 ) !لياتي اإلرسائ وهو من،منكر: (بأنه - مع صحة إسناده إليه  - ، )نور الذراعني والصدرمن 

 وأئمـة الـسنة مـن بعـده ومـنهم بل، اهللا  عبد اجلليلن له الصحايبَّن إىل ما مل يتفطَّفتفط
 .املصنف

فال  عن أهل الكتاب، وهذا مما محله عبداهللا بن عمرو (): ٢/٢٨٢ ( فقالبل زاد عدوانه
 اهـ.  )عربة به

إىل هذا القول من أئمة أهيا املحقق ومن سبقك !  ؟☺فهل يقال هذا يف حق أصحاب النبي 
 . ومل يتعقبوه بمثل ما تعقبته به ُّتب السنة واالعتقادقد رووا هذا األثر يف كفهم ! نة ؟ُّالس

 .لياتيثار السلف بأهنا من اإلرسائواألمثلة كثرية عىل رد املحقق آل

 

 !الدعوة إىل اإلرجاء 

ربيع   إىل مقالمسألة تكفري تارك الصالةعىل  أحال املحقق القارئ يف تعليقه) ١/٥٧٧(ففي 
 ..) ! م مغرور ـمتعال (:الذي سامه املدخيل

، وتـصحيح  بالكليةوهذا املقال قد دعا كاتبه فيه إىل مذهب املرجئة الرصيح يف ترك العمل
  سينال شفاعة أرحم الـرامحني، وأنه مع القدرة عليهترك العملإيامن العبد بمجرد الكلمة وإن 

 !رجئة األوائل ومل يأت بجديد  بشبه امل هذا، وقد احتج يف مقاله بمجرد الكلمةيوم القيامة

املقـاالت األثريـة يف الـرد عـىل شـبهات «:  جامعه  سامهٍعت هذه املقاالت يف كتابُوقد مج
 .»احلدادية

، فأصدرت )اللجنة الدائمة لإلفتاء يف اململكة العربية السعودية(رض هذا الكتاب عىل ُوقد ع
 : اللجنة فيه الفتوى التالية

، وتـاريخ )٣٥٠١٢٧٢٣(د يف اإلمانة العامة هليئة كبار العلـامء بـرقم ستفتاء املقيالإشارة ل
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للدكتور ربيـع ) املقاالت األثرية يف الرد عىل شبهات احلدادية(، املرفق به )هـ٢٠/٧/١٤٣٥(
 .بن هادي املدخيلا

أفيدك أنه سبق صدور عدد من الفتاوى يف الرد عىل مثل هذه املـسألة مـن اللجنـة الدائمـة 
 .هاتُّ نسخ منها، وفيها الكفاية إن شاء اهللا يف رد مثل هذه التوجللفتوى مرفق

 :وا هبذا اخلطاب الفتوى التاليةوقد أرفق 

 عـدد لرتوجيها وانربى خميف، بشكل اإلرجاء فكرة األخرية اآلونة يف ظهرت: قال السائل 
 سـبب ممـا ة،تيميـ ابن اإلسالم شيخ كالم من مبتورة نقوالت عىل يعتمدون اب،َّتُالك من كثري

 أن الفكرة هذه ينرشون الذين هؤالء حياول حيث اإليامن، مسمى يف الناس من كثري عند اًارتباك
 عـىل يـسهل  ممـا، وذلكاألعامل مجيع ترك من نجاة ويرون اإليامن، مسمى عن العمل خيرجوا

 إلخ .. الرشك وأمور املنكرات يف الوقوع الناس

 مسمى عن األعامل خيرجون الذين )املرجئة مقالة( هي ةاملذكور املقالة هذه: فأجابت اللجنة
 وأما فقط، باللسان والنطق بالقلب التصديق أو بالقلب، التصديق هو اإليامن: ويقولون اإليامن،
 فهـو بلـسانه ونطق بقلبه صدق فمن منه، وليست فقط فيه )كامل رشط( عندهم فإهنا األعامل

 ويـستحق املحرمـات، وفعل الواجبات ترك من لفع ما فعل ولو عندهم، اإليامن كامل مؤمن
 للكتاب خمالف بنيُم وضالل باطل قول هذا أن شك وال .. قط اًخري يعمل مل ولو اجلنة دخول

 والفـساد الـرش ألهـل اًبابـ يفـتح هذا وأن ا،ًوخلف اًسلف واجلامعة نةُّالس أهل عليه وما نةُّوالس
 .سبحانه اهللا من واخلشية واخلوف واهيوالن باألوامر التقيد وعدم الدين من لالنحالل

 ،»قط اًخري يعملوا مل اجلنة يدخلون اًقوم أن «:احلديث يف جاء ما وأما: .. إىل أن قالت اللجنة
 مـن منعهم لعذر بأولئك خاص هو وإنام عليه، يقدر وهو العمل ترك من لكل اعام هو فليس

 .الرشيعة مقاصد مع تتفق التي املعاين من ذلك لغري أو العمل،

 يرتتب ملا العقيدة؛ أصول يف اجلدال من وحتذر تنهى فإهنا ذلك، بنيُت إذ الدائمة واللجنة هذا
 وأئمـة ،الـصالح الـسلف كتب إىل ذلك يف بالرجوع وتويص العظيمة، املحاذير من ذلك عىل

 لذلك، ةاملخالف الكتب إىل الرجوع من وحتذر السلف، وأقوال نةُّوالس الكتاب عىل املبنية الدين
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 ،األصـيلة ومصادره أهله عن العلم يأخذوا مل متعاملني أناس عن الصادرة احلديثة الكتب وإىل
 ونسبوه ،املرجئة مذهب وتبنوا االعتقاد، أصول من العظيم األصل هذا يف القول اقتحموا وقد
 شـيخ عـن بالنقـل اًعـدوان وعـززوه النـاس، عىل بذلك سواَّولب واجلامعة، نةُّالس أهل إىل ًظلام

 وعدم ،القول وبمتشابه املبتورة، بالنقول السلف أئمة من وغريه تعاىل  تيمية ابن اإلسالم
 وال رشدهم، إىل يثوبوا وأن أنفسهم، يف اهللا يتقوا أن ننصحهم وإنا كالمهم، من املحكم إىل رده

 يف قـوعوالو االغـرتار مـن املسلمني حتذر اًأيض واللجنة الضال، املذهب هبذا الصف يصدعوا
 النـافع للعلـم اجلميـع اهللا وفـق. واجلامعـة نةُّالس أهل املسلمني مجاعة عليه ملا املخالفني رشاك

  اهـ.الدين يف والفقه الصالح والعمل

ً الفتوى التي أرفقتها اللجنة هبذا اخلطاب، وهي تنطبق متامـا الت من هذهقو بعض النفهذه
 ! املحقق  يف مقاله الذي أحال إليهعىل ما قرره الكاتب

 يف هـذه الـبالد  وطلبته مجع من أهل العلم)املقاالت اإلرجائية(ى للرد عىل هذه َّوقد تصد
 .هي مبثوثة متداولة يف الشبكات العنكبوتية ملن أرادهاوغريها، يف و

مـا ) ١/٥٨٣ (ومن الغريب أن املحقق قد ذكر بعد إحالته هلذه املقـاالت بـست صـفحات
  !، ومل يتعقبه بيشء  اإلرجائية املقاالتذهتب يف هيناقض ما قرره الكا

 إسـحاق عـن حرب ونقل: قوله) ١/٢٣ (»فتح الباري« من فقد نقل عن ابن رجب 
 وصوم ،املكتوبات الصلوات ترك من: يقولون اًقوم إن: قوهلم من صار حتى املرجئة غلت: قال

 اهللا إىل أمـره يرجـى ه،رّكفـُن ال ،هلا جحود غري من الفرائض وعامة ،واحلج ،والزكاة ،رمضان
 .مرجئة أهنم يف :يعني .فيهم شك ال الذين فهؤالء ،ٌّقرُم هو إذ بعد،

 !وهذا هو عني كالم ربيع الذي قرره يف هذه املقاالت : قلت 

  اهـ .الفرائض هذه برتك يكفر أنه: هذا  وظاهر:قال ابن رجب 

 راهويـه بـن إسـحاق كـاهوح ،الصالة تارك تكفري يرى احلديث أهل علامء من وكثري: قال
 أقـوال من هبا اإلقرار مع األركان هذه برتك يكفر ال: قال من قول جعل إنه حتى ،منهم اًإمجاع

  اهـ.املرجئة
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مـن هـذه  ربيـع  مـا قـرره بهـا بـيشء، وكلهـا تنـاقضّهكذا ينقل هذه النقوالت وال يتعق
 ! )  بحث ماتع، فانظره(ا بأهن:  التي وصفها املحقق)هاتُّالتوج(

، ثـم ينقـل مـا ينقـضه ا لـهًأنه ينقل الـيشء مقـرر: دة شبه مطردة عند هذا املحققوهذه عا
 . اوهي عادة عجيبة جد، اًا له أيضًويضاده مقرر

نقحـة وحتـوي عـىل اجلديـدة امل( الطبعـة هذه بعض املالحظات التي وقفت عليها يف هـذه
  ) !زيادات وتراجعات

 أطيـل يف هـذه املقدمـة، يق نص الكتـاب حتـى العرضت عن االنتقاد الواقع يف حتقوقد أ
 .نة واجلامعة ومنهجهمُّقيدة أهل السعل  أمر خطبه يسري بالنسبة ملخالفاتهوكذلك هو

 تعلم العقيدة الـصحيحة أن ي فعليهفإين أعيد إسداء النصيحة هلذا املحقق مرة أخرىًوأخريا 
، وأن واألثـر  وأئمة الـسنةلصالح ام السلفرت وأن حي، الراسخني فيهامن مصادرها ومن أهلها

املخالفـة هلـم   علـيهم بتلـك التعليقـات وأن ال يتجـرأ،فهم فيـهل بقول خيابني أيدهيمال يتقدم 
، سـوى  فقـط لعبـداهللا»نةُّالـس« عـىل كتـاب  ذلك يف تعليقاتهَّ مر بيان ولعقيدهتم كاموملنهجهم

  !! نةُّكتب الس  باقي وخترجياته عىلتعليقاته

هذا  وإن كان - األسانيدة بالتصحيح والتضعيف، وال بجمع الطرق ودراسة فليست العرب
  اهللا هبـاَّ يـرسفإن وسائل العلم احلديثة كاحلاسوب وغريه من الربامج قـد -  ال خيفى مهاماًأمر

   !كثري من طلبة العلمعىل  ذلك العلمكثري من ال يشءال

، واقتفـاء  واآلثـارح وأئمـة الـسنة باتباع الـسلف الـصال العامل وطالب العلما يوزنـإنمو
عــدم (، أو )١ ()النكــارة( ـ وعــدم اجلــرأة علــيهم بوصــف كالمهــم بــ واحــرتامهم،،آثــارهم

                                         
  ! )منكر(بأنه قول :  يف إثبات احلد الذي أمجع عليه أهل السنة عليهكام يف قوله عىل أثر ابن املبارك )   (١

قـد أحـسنت يف ذلـك؛ : فـأقول) ! اهللا من ذلكرجعت عنه، واستغفر : (نعم، قد تقول أهيا املحقق
ًلكن كان األوىل بك وبكل طالب علم يريد أن ينصب نفسه حـاكام عـىل كتـب الـسلف وأئمـة الـسنة 
ًمصححا ومضعفا ومنتقدا ومستدركا عىل أئمة السلف واألئمـة األعـالم مـن أهـل الـسنة، أن يـتعلم  ً ً ً ِّ ُ

ًحتقيقا (ُّ األصل، فلينشغل بعد ذلك بكتب السنة عقيدهتم الصحيحة ويتضلع من ذلك، فإذا ضبط هذا



 تنبیھات على تحقیقي كتاب السنة لعبدهللا بن أحمد
   ٣٧ 

  يف كتـب الـسلفنقل كالم أهل البـدعب أو ،)٢( )نةُّخمالفته للكتاب والس( ـ، أو ب)١ ()نصافاإل
  !)٣(وإقراره مع ما فيه من خمالفة لعقيدة أهل السنة واجلامعة 

ني من البدعي، واملقلد ُّ والس العامل من اجلاهل، به يوزن الذينةُّيزان عند أهل السملا هو اهذف
 . من املتبع

 واحلكـم عـىل ، علـم التخـريج يفِّقـرصُجاهـل أو مإنه  : عن طالب العلم القن يألواهللا و
 ، العقيدة جاهل يف تقرير:هلو أهون وأيرس من أن يقال عنه ،ياتا وتتبع الطرق والرو،األسانيد

 !  فيها نةُّوخمالف ألهل الس

ِبكثرة الرواية والكتبَاعلم أن العلم ليس :  إذ يقولهباري اهللا الربَمِحَور : ؛ ولكـن العالــمِِّ
ُّمن اتبع الكتاب والسنة ِوإن كان قليل العلم والكتـب، ََ ُ ُّومـن خـالَف الكتـاب والـسنة فهـو ، ِ ََ

ِّصاحب بدعة وإن كان كثري الرواية و َ
ٍ ُ  )]٢/٣٠ (»طبقات احلنابلة«[اهـ . ُالكتبَ

 . وعىل آله وصحبه وسلمهذا وصىل اهللا عىل نبينا حممد

                                         
ًختريبا وتشوهيا: (ً، ومتيزا ملقبوهلا من مردودها، حتى ال يكون عمله)لنصوصها وخترجيا آلثارها ً ! ( 

 !! »املوقظـة«، و»البيقونيـة«، و»النزهـة«  ولكن لعل انكباب هذا املحقق عىل دراسة كتب املصطلح كـ
نيد األحاديث، وتتبع طرقها، واحلكم عليها قد أشغله عن تعلـم العقيـدة وتتبع رشوحها، ودراسة أسا
العلــامء وطلبــة العلــم بتلــك التعليقــات املخالفــة لعقائــدهم ) فــأغم! (الــصحيحة والرســوخ فيهــا 

ُّومنهاجهم، وبتلك األحكام الغريبة عىل األحاديث واآلثار التي تلقها أهل السنة بـالقبول والتـسليم، 
ُّام هبذا الواجب الـذي ختـىل عنـه علـامء الـسنة فنصب نفسه للقي منـذ صـنف األئمـة هـذه !!) زعـم (ّ

 .املصنفات إىل وقتنا احلارض
 !   كام تقدم ذلك يف تعليقه عىل بعض كالم السلف يف أيب حنيفة )   (١
 !!ال عربة به  و، وأنه قول عبداهللا كام يف تعليقه عىل أثر الصحايب اجلليل عبداهللا بن عمرو بن العاص )   (٢
 !كام يف نقله عن ابن الوزير اليمني، وابن بطال األشعري )   (٣


